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Voorwoord 

Oit rapport bevat de resultaten van een onderzoek naar de ervaringen en me
ningen van de ME-ers die op 30 april 1980 te Amsterdam waren ter gelegen
heid van de inhuldigingsplechtigheden van H.M. Koningin Beatrix en opgetre
den zijn bij de ernstige ongeregeldheden die zich op die dag voorgedaan heb
ben. Het initiatief tot dit onderzoek is uitgegaan van de gezamenlijke polltie
vakorganisaties en de Marechausseevereniging. V~~r de uitvoering is contact 
gezocht met het Wetenschappelijk Onderzoek- en Oocumentatie Centrum van 
het Ministerie van Justitie, dat ook de analyse en rapportage heeft verzorgd. 

Op deze plaats past een woord van dank aan allen die aan het onderzoek 
hebben meegewerkt. Allereerst aan aile ME-ers voor hun bereidwillige mede
werking en de betrokken instanties voor het verkrijgen van het adressenmate
riaal. Vervo~gens in het bijzonder aan dr. P. van Reenen voor zijn waardevolle 
suggesties bij de analyse van de resultaten. Oaarnaast ook aan J.B. ter Horst 
v~~r de goede zorg waarmee hij het veldwerk heeH georganiseerd en T. Rec
kers en B. de Bruin voor de verzorging van het typoscript van het rapport. 
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Inleiding 

1.1 Aigemeen 
De inhuldigingsplechtigheden op 30 april 1980 te Amsterdam zijn gepaard ge
gaan met zeer ernstige ordeverstoringen. 

In de ochtenduren deden zich al vroeg botsingen voor tussen politie en kra
kers in de Bilderdijkstraat en later op de dag tussen politie en demonstranten 
bij de Blauwbrug. De ongeregeldheden verspreidden zich in de middag en de 
avond over het gehele stadscentrum. De verwachtingen dat er iets op die dag 
zou gebeuren, waren algemeen.ln de pers was te voren ruimschoots aandacht 
besteed aan de kans op reffen en politie, justitie en bestuur hadden er in de 
voorbereiding van de plechtigheden rekening mee gehouden. Deze ongere
geldheden waren echter veel omvangrijker en ernstiger van aard dan men had 
verwacht. Naast enorme materiele schade zijn er vele gewonden gevallen; aI
leen al onder de politie meer dan 100. 

Bevolking, overheid en pers reageerdengeschokt op de gebeurtenissen. Na 
de 30e april begon een 'geschrokken' overheid op afferlei niveau overleg. De 
Tweede Kamer en de Amsterdamse gemeenteraad bespraken de gebeurtenis
s&n, de Wetenschappelijke Raad voor het Regeringsbeleid werd gevraagd een 
probleemsteffing voor te bereiden voor een 'breed beraad' over de ongeregeld
heden. En ook de politie begon met uitgebreide evaluaties. Daarover zijn ook 
rapporten verschenen; onder andere de 'Evaluatie nota Mobiele Eenheden 30 
april 1980' van het Amsterdamse politiekorps en het rapport 'Het grootschalig 
politieoptreden na 1980', uitgebracht naar aanleiding van een studieconferen
tie te Warnsveld. Zowel mear fundamentele vragen naar de achtergronden en 
oorzaken van de ongeregeldheden kwamen daarbij aan de orde als ook meer 
praktische zaken. Voor de meer fundamentele discussie heeft de WRR inmid
dels een aantal bouwstenen aangedragen in haar rapport 'Democratie en Ge
weld: wetenschappelijke beschouwingen en onderzoekvoornemens' (decem
ber 1980). De evaluaties.van de politie hebben ondertussen tot enkele wijzigin
gen in taktieken en uitrusting geleid. Het overleg dat de politievakorganisa
ties na 30 april 1980 hebben gevoerd met de Ministers van Binnenlandse Za
kerl en Justitie resulteerde in het beschikbaar steffen van een bedrag ter 
grootte van 7 miljoen voor de aanschaf van beschermende uitrusting en beter 
materiee/. 

Naast het te starten onderzoek naar oorzaken en achtergronden van de on
geregeldheden (op grond van de probleemanalyse door de WRR) bestond bij 
de pOlitievakorganisaties de wens tot het houden van een onderzoek onder de 
politiemensen die in Amsterdam ingezet zijn geweest ter handhaving van de 
open bare orde rondom de inhuldigingsplechtigheden. Doel van dat onderzoek 
zou moeten zijn na te gaan wat hun ervaringen, bevindingen en kritiek zijn, om 
v~n daaruit lering te kunnen trekken voor de toekomst. In het overleg met de 
bewindslieden werd de wens tot het doan van een onderzoek naar voren ge
bracht. Van de zijde van beide ministeries werd hulp toegezegd bij de uitvoe
ring van het onderzoek. Het Wetenschappelijk Onderzoek- en Documentatie 
Centrum van het Ministerie van Justitie is bereid gevonden begeieiding en as
sistentie te verlenen bij de uitwerking, uitvoering en rapportage van het onder
zoek. 
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De verantwoordelijkheid van het onderzoek, berust bij de gezamenlijke politie
vakorganisaties en de onderzoeker. Voor de begeleiding van het onderzoek is 
een werkgroep geformeerd, bestaande uit vertegenwoordigers van de politie
vakorganisaties en van de Marechausseevereniging en uit de onderzoeker. 
Conclusies die getrokken worden uit de resultaten van het onderzoek komen 
dan ook voor rekening van deze instanties, waarmee aangegeven is dat deze 
niet eveneens het standpunt van de Minister van Justitie of Binnenlandse Za
ken vertegenwoordigen. 

1.2 Opzet van het rapport 

4 

Dit rapport bevat een verslag van de resultaten van het onderzoek. Op verzoek 
van de politievakorganisaties heeft het WODC de uitvoering van het onder
zoek verzorgd, inclusief de rapportage. 
Het onderzoek bevat een groot aantal onderwerpen; opvattingen van ME-ers 
over het optreden in Amsterdam, over de leiding, over de persoonlijke uit
rusting en verzorging; vragen naar de beleefde emoties en stress in Amster
dam; maar ook vragen naar politieke voorkeuren, naar opvattingen over het 
ME-werk en naar de bereidheid tot het optreden als ME-er. Door de diverse the
ma's heen loopt echter de algemene vraag naar de acceptatie van het gezag 
door de politie. Deze vraag heeft dan twee aspecten. Het eerste aspect is de 
relatie van de politie, en met name van de ME, met een steeds pragmatischer 
opererend bestuur; een pragmatisme dat steeds hogere eisen stelt aan pro
fessionalisme en zelfbeh6'ersing van de politie. Het tweede aspect betreft de 
mate van individuele loyaliteit; er zijn politiemensen die duidelijke grenzen 
stellen aan hun dienstbaarheid aan het politie-apparaat. Voorbeelden hiervan 
zijn de NP8-leden die hun rol ter discussie stelden bij het handhaven van de 
openbare orde rondom de protesten tegen de proefboringen bij zoutkoepels 
voor de opslag van radioactief afval; of de pelotonscommandant van de ME 
die weigerde zijn peloton te lei den bij de demonstraties bij de kerncentrale in 
Dodewaard; of de Renkumse hoofdagent die ME-werk weigerde. 

Deze algemene vraag staat centraal in het onderzoek. De opzet van dit rap
port is als voigt. Na een hoofdstuk over grootschalig politieoptreden (hoofd
stuk 2) en een bespreking van de centrale onderzoekvragen en veronderstellin
gen (h':'ofdstuk 3) voigt een beschrijving van de onderzoekopzet en de onder
zochte groep (hoofdstuk 4). Vervolgens wordt aandacht besteed aan een aan
tal aspecten van acceptatie en aanvaarding van gezag (hoofdstuk 5). 

In de daarop volgende twee hoofdstukken worden de ervaringen in Amster
dam en de daar opgedane emoties behandeld (hoofdstuk 6 en 7). Of opvattin
gen over de inzet van de ME en de bereidheid om daarin dienst te doen veran
derd zijn onder invloed van de ervaringen op 30 april 1980 komt daarna aan de 
orde (in hoofdstuk 8). Het laatste hoofdstuk gaat na een samenvatting van de 
resultaten in op de implicaties van deze resultaten voor toekomstig ME
optreden en politie-optreden in het algemeen. 
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2 Grootschalig politie-optreden 

2.1 Inleiding 

2.2 

;~d~~~~u~~~;~~jnar~~~7~:~~~~~~efo~~ie. bij act~es zoals gijzelingen, kapingen, 
moeten optreden Vooral in de nlllgen erhaalde malen grootschalig 
optreden zich tegen groepen u:;~:~ee~~II~~ va~?e zeventiger jaren richtte dit 
gen de rechtsorde aantastten en de IIlg Ie opkomend voor hun belan
heden van gemeente- en ~ijksPolitie ~~~~~~r~ or~e verstoorden. MObiele een
ke marechaussee werden in ezet 0 IJ~ an seenheden van de koninklij
ties, waarbij het in een aanta~ evall~ een elllde te maken aan dergelijke ac
tussen pOlitie en bevolking D~ 9 b n ~w~m tot gewelddadige confrontaties 
een voorbeeld van Ook daa~n e eur e~ls~en op 30 april 1980 waren daar 
telijk in Nijmegen ·herhaald. a heeft het zlch III Amsterdam alsook zeer recen-

De vraag is aan de ene kant of d IT· . 
rust is v~~r een dergelijk 0 treden

e 60 ~ Ie III dlt speCialism~ voldoende toege-
optreden behoort tot het t:kenpak·ke~~:ne~n an~~re vraag IS of een dergelijk 
dan moet uitvoeren i.e de M _ e P? I .,e en. ook of degene die dit 
blijft. Deze vragen hebben ZO~:r'b~~::;~~~n bereld IS en Ill. de ~oekomst bereid 
den en de ontwikkelingen die zich daarin h ~~p de organlsatle van het optre
inzake het optreden. In paragraaf 22 en 2

e
3 en voorgedaa.n als op het beleid 

graaf 2.4 worden enkele mogelijke implic~r wordt ddaarop IIlg.ega~n. In para
gegeven. les van eze ontwlkkellngen aan-

Georganiseerd politie-optreden 
Dat de politie in de stabilisering van de t t 
de rol heeft vervuld, zal door weinigen ;n~: e; de ~chtsorde een integreren
kalde landen is de olitie ee en .':I0r en. In de meeste ontwik
draagt voor de han~having v~na~~~meen ~erschIJns~l, als instrument dat zorg 
om geweld te gebruiken. . gezag, en daarblJ dan het monopolie heeft 

Het georganiseerd politie-optred .. d 
specialisme met een toeneme en IS Ill. e I~op ?er tijd uitgegroeid tot een 
Wereldoorlog had de politie S~~~i~~~f:ss~ondallsenng. AI ver voor de Tweede 
bijstand' bij oproer en on ere en e ~n voor het leveren van 'harde 
~~ele eenheden (ME) ~erde~ uit~:~~~e~~.nE~:!~n de zestiger)~ren zijn de mo
nJks- en gemeentepolitie. Uitrusting b ~en ME-opieldlllgscentra voor 
tactieken werden verbeterd en verde'r u~tabenllldg en commandovoering en -

Het ME . I· ge ouw . 
J -specla Isme heeft z·"h d . 

tuigen, kleding, uitrusting en b~~a~:n~~~dlen ~teeds verder ontwikkeld. Voer-
sen die gesteld werden m.b.t. de persoon~j~~ en.~a~g~~ast aan de ho~ere ei
de ME-ers en aan veranderin. . vel Ig el en beschermlllg van 
fysiek geweld is verschoven ~:~r'~eStt~~tegle van M ~-?Ptreden; het accent op 
zijn er verschillen ontstaan tussen POIi~ent OPk dr~lgl~g met geweld. Daarbij 
marechausse h ft· . Ie en onlllkllJke marechaussee. De 

mat!en h.ulp 9~ebO~:n ~:~~~i~~~~~~;i:r~~~nV~~~~' ~~~~~~i~~~;~:nb~stand' vel~ 
sa, Ie, lJItrustlllg en bewapenin De . aar organl
uniformiteit kent in verbindingS~idde~ar~ch~usse~ IS dan ?ok de enige die 
Tussen de eenheden van ri"ks- en, III s ra.t~gle.~n tactlek van optreden. 
staan, waarbij ook de afstdmm~n gemtedentepolltle zlJn grote verschillen ont-
B··. IIlg me e marechaussee ontbreekt 

IJ georganlseerd politie-optreden van een dusd . . 
anlge omvang zoals op 30 
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april 1980 te Amsterdam kan dit tot problemen leiden. Het ontbreken van uni
formiteit in voertuigen, uitrusting, bewapening en vooral ook in verbin
dingsmiddelen bemoeilijkt een gezamenlijk en gecoordineerd optreden sterk. 

2.3 Het beleid in het ME-optreden 
In zijn boek over overheidsgeweld geeft van Reenen (v. Reenen, 1979) een uit
gebreide analyse van de ontwikl<eling van het overheidsgeweld. 

Hij stelt dat met de opkomst van de verzorgingsstaat in de tweede helft van 
de zestiger jaren een einde is gekomen aan het 'ambtelijke' geweldsmonopo
lie. Het ambtelijk geweldsmonopolie wordt door hem gekenmerkt door de au
tonome, directe en prompte reactie van de politie op een aantasting van het 
gezag en van de rechtsorde. Daaraan is een einde gekomen; men ging eraan 
twijfelen of dit wei de meest geschikte reactie was om op te treden tegen pro
testen tegen maatschappelijke problemen en het gevoerde (overheids)beleid 
ten aanzien van deze problemen. Op grond van rationele overwegingen ging 
men niet aileen vanuit de politie, maar juist ook vanuit bestuur en justitie zoe
ken naar die wijze van optreden (bestuurlijk of politieel) die voor aile betrok
ken partijen acceptabel zou zijn binnen de specifieke situatie. Van Reenen 
noemt dit het 'complexe' geweldsmonopolie. Er bestaat niet langer uniformi
teit in de reactie van de overheid op aantastingen van haar gezag en van de 
rechtsorde. Het optreden is steeds verschillend en zeer gedifferentieerd. 

Een uitvoerige beschrijving geeft P. van Reenen in zijn boek en in Justitiele 
Verkenningen (1980). Een belangrijk kenmerk van het complexe geweldsmono
polie is de onderlinge afstemming van politiek-bestuurlijk optreden en poli
tieel en justitieel optreden. De politie bepaalt niet zelf meer hoe zij zal optre
den bij ordeverstoringen do·ch is gevoeliger geworden voor eisen die vanuit 
politiek of bestuur aan het politie-optreden worden gesteld. Bestuur en justi
tie hebben meer invloed op de sturing van het georganiseerde politie .. optreden 
en het te voeren beleid daarbij. 

2.4 Implicaties voor georganiseerd politie-op~reden 
Het gecoordineerd optreden van grote aantallen mobiele eenheden van politie 
en marechaussee vergt een gedegen organisatie. Wanneer dan uniformiteit in 
middelen en strategie en tactiek ontbreken zal dit een goede organisatie en 
coordinatie sterk bemoeilijken. Bovendien kan het nadelig werken v~~r toe
komstige optredens, wanneer de betrokken ME-ers zelf de gevolgen van het 
gebrek aan uniformiteit aan den lijve ondervinden en ervaren. Het is zeer wei 
denkbaar dat de bereidheid tot deelname aan optreden binnen ME-verband af
neemt, wanneer men slechte ervaringen heeH met eerdere optredens. Ook is 
het denkbaar dat de beheersing en beheersbaarheid van de ME geringer 
wordt. Eerdere negatieve ervaringen kunnen een anticipatie op nieuwe nega
tieve ervaringen tot gevolg hebben. Een gevolg daarvan is dan misschien weer 
dat men eerder tot geweldsgebruik overgaat dan strikt nodig is. 

De verdergaande beheersing van het optreden van de politie, in het bijzon
der van mobiele eenheden, door de sturing van het politie-optreden door poli
tieke en bestuurlijke overwegingen heeft bepaalde consequenties. Een op de 
situatie afgestemd beleid bij ordeverstoringen kan in tegenspraak zijn met de 
beginselen van rechtsgelijkheid en met de belangen van de betrokken politie
mensen. In hoeverre zijn degenen die dit beleid moeten uitvoeren, dus de ME
ers zelf, bereid zich hieraan te houden, wanneer het indruist tegen hun eigen 
opvattingen? 

En een laatste vraag is dan nog in hoeverre de ervaringen tijdens het ME
optreden en de spanning tussen bestuurlijk en politiek pragmatisme enerzijds 
en beginselen van rechtsgelijkheid anderzijds, doorwerken in de politieprak
tijk van alledag. Deze vraag blijft in dit onderzoek onbeantwoord. In het onder
zoek waarvan in dit rapport verslag wordt gedaan heeft de ME-er centraal 
gestaan. Tezamen met de evaluaties van de gebeurtenissen in Amsterdam die 
op verschillend niveau hebben plaatsgevonden kan zo wellicht een beeld ge
vormd worden waaruit lering getrokken kan worden voor de organisatie van 
toekomstig grootschalig politie-optreden. 

3 

I 
! 

~ 
~ ! q 

r 
! 
i 
L' 

! 

ti 

I 
I 

Probleemstelling van onderzoek 

3.1 Inleiding 

3.2 

In het eerste hoofdstuk zijn de directe aanleiding en de achtergrond vermeld 
om een onderzoek te houden onder de ME-ers die op 30 april 1980 in Amster
~am war~n opge.treden. Het tweede hoofdstuk bevatte vervolgens reeds enke
e veron ersteilingen over mogelijke effecten vao de gebeurtenissen . 

Amsterdam. Deze zullen in dit hoofdstuk nader uitgewerkt worden. In 

Probleemstelling 

He\ o;~~rzoek heeft een.tweeledig karakter. Aan de ene kant gaat het om het 
vas seen va.n d~ ervanngen en meningen van de betrokken ME-ers zowel 
ov~r ~e organlsatle van het optreden als over het gevoerde beleid inz~ke het 
op re en. A~n de andere kant is het van belang of de gebeurtenissen' in 

~;;~~rt~:-~~t~~~:~. hebben gehad op opvattingen over toekomstig grootscha-

De vragen vallen uiteen in vier categorieen; de vraag naar: 
a het oordeel over de organisatie van het optreden. 
b het oordeel over het beleid inzake het optreden. ' 
c de emoties die men doorstaan heeft. ' 
d de mate van begeleiding en de tege;'oetkoming voor het optreden. 

Bij een grootschalig optreden met eenheden van politie en marechaussee is 
~~~;: wat betreft de organisatie van het optreden gevraagd naar het oordeel 

1 de instructie en begeleiding; 
2 de coordinatie in het optreden· 
3 de leiding van de commandanten-

4 dke k:V
t 
alit~it van het materieel, d~ verbindingsmiddelen en de persoonliJ. 

e UI rusting; -
5 de persoonlijke verzorging. 

~~:~e~t~~~:t~e~~=n g~~o~~n e~O~~te;~b~~~:e~e~~~h~~~:~ ~~I::~a tgedn. aanzie.11 
1 de bekendheid met dit beleid. . IS naar. 
2 de mening over dit beleid· ' 
3 de praktijk van dit beleid;' 
De doorstane emoties zijn onderscheiden naar: 
1 verwachtingen v66raf; 

~e ~motie.~~ijdens het optreden, onderscheiden naar verschillende situaties 
ege el Ing na afloop kan betrekking hebben op: . 

1 de aanvang van de 'normale dienst'. 
2 de opvang direct na afloop; , 

~ ~e ~alteriele tege~o~tkoming v~~r het optreden in geld of vrije tijd. 
e e angenbehartlglng door de vakorganisaties ' 

Wanneer gedacht wordt aan een mogelijke invlo~d van het 0 . 

An mst~rdlamdoP toekomstige optredens, kan een onderscheid gema:~~e~~~~~ 
aar InV oe op: 

1 het ME optreden in het algemeen; 
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2 de bereidheid om zelf als ME-er op te treden. 
Daarom is zowel gevraagd naar eventuele veranderingen in de noodzaak van 
ME-optredens als in de bereidheid om zelf op te treden. 

3.3 Enkele veronderstellingen 
Bij welke mensen zal er een verandering opgetreden zijn in de opvattingen 
over de noodzaak van de ME en/of in de bereidheid om zelf deel te neme.)? 
Het is zeer wei denkbaar dat de slechte ervaringen die men heeft opgedaan in 
Amsterdam ten aanzien van de organisatie en coordinatie van het optredell, 
ten aanzien van het gevoerde beleid en ten aanzien van de doorstane emoties 
tot gevolg hebben gehad dat men zich niet langer kan vinden in de terughou
dende inzet van de ME en het terughoudende geweldsgebruik (het nieuwe 
dreigconcept van de ME) en dat men terug wil naar een harder optreden (het 
oude, fysieke geweldconcept van de ME). De meningen over het optreden in 
Amsterdam kunnen weer samenhangen met eerdere ervaringen en met politie
ke en maatschappelijke orientaties. 

In schema: 

persoonskenmerken oordeel over veranderingen 

politie-ervaring het in - -politi eke orientatie ME-bptreden opvattingen 

in Amsterdam over de ME 

Uit de resultaten van de beschrijving van het oordeel van de ME-ers over het 
politie-optreden in Amsterdam zal blijken hoe groot de groep is die het niet 
eens was met gevoerde beleid of minder goed te spreken was over de organi
satie van het optreden. Bovendien zal een indruk verkregen kunnen worden 
van de omvang van het aantal ME-ers voor wie de gebeurtenissen meer zijn ge
weest dan een ernstig incident en die daaruit hun conclusies hebben getrok
ken zowel in de zin van een harder stand punt als van een nog terughoudender 
beleid ten aanzien van het inzetten van de ME om de rechtsorde en openbare 
orde te hand haven bij ernstige aantastingen daarvan. 

4 Het onderzoek en de onderzochte 
groep 

4.1 In leiding, 
Het initiatief tot het verrichten van een onderzoek onder de politiemensen die 
op 30 april 1980 in Amsterdam waren geweest, vloeide vooral voort uit de 
wens om een indruk te hebben van de wijze waarop zij de gebeurtenissen op 
die dag beleefd en ervaren hebben. ' 

Naast een beschrijving van de opvattingen van de politiemensen over een 
~antal zaken rondom het optreden van 30 april 1980, is het onderzoek explora
tlef van karakter. Nagegaan is in hoeverre opvattingen over het optreden in 
Amsterdam samenhangen met veranderingen in opvattingen over de ME en in 
hoeverre dit weer samenhangt met persoonlijke factoren. 

4.2 De onderzochte groep 
Met het oog op de inhuldigingsplechtigheden zijn zeer veel politiemensen van 
gemeentelijke korpsen en van het korps rijkspolitie alsmede leden van de ko
ninklijke marechaussee in Amsterdam geweest voor het verlenen van 
bijstand. De inzet was nogal verschillend, naar tijd, naar pleats van inzet en 
naar aard van de taakopdracht. Naast bijstand van pelotons van de Mobiele 
Eenheid met ondersteunende eenheden (zoals Bratra, beredenen hondenge
leiders, verkenningsploegen e.d.) waren mensen belast met o.a. d'e bewaking 
van openbare gebouwen, met de veiligheid van hoge buitenlandse en binnen
landse gasten en met de verkeersregeling in de stad. Daarnaast waren er 
recherche- en observatieploegen. AI met al is rondom 30 april 1980 ongeveer 
een zesde deel van de totale Nederlandse politie in Amsterdam aanwezig ge
weest. 

Het is niet mogelijk al deze personen in het onderzoek te betrekken. Boven
dien wordt de doelgroep van het onderzoek' vooral gevormd door die politie
mensen die op 30 april 1980 daadwerkelijk met de ernstige ongeregeldheden 
geconfranteerd zijn, dus degenen ore daadwerkelijk zijn ingezet bij de rellen. 
Deze kunnen van het meest nabij oordelen over het verloop van de gebeurte
nissen opdie dag en een beeld geven van hun ervaringen. Een keuze voor deze 
doelgroep betekent dat een grate groep die wei in Amsterdam is geweest bui
ten het onderzoek valt, zoals o.a. de politiemensen die voor het handhaven van 
de verkeersveiligheid op straat waren en ook - zij het op enige afstand - ge
tuige geweest zullen zijn van de gewelddadigheden. De keuze voor de ME-ers 
en ondersteunende eenheden als doelgraep van het onderzoek betekent dat 
de resultaten van het onderzoek ook aileen gegeneraliseerd kunnen worden 
naar de politiemensen die binnen ME-verband ingezet worden. Overwegend 
zullen dit - in vergelijking tot het totale politie-apparaat - gemiddeld jongere 
politiemensen zijn met minder dienstjaren-bij de pOlitie. Niet aan te geven valt 
in hoeverre bijvoorbeeld de wijze waarop zij de gebeurtenissen beleefd heb
ben daardoor anders zal zijn dan die van oudere collega's, of iri"hoeverre be
paalde opvattingen over politieke issues verschilien van die van oudere colle
ga's en dus niet representatief zijn voor de politie. Wei kan een indruk daarvan 
gekregen worden door in het onderzoek na te gaan of er verschillen bestaan 
naar leeftijd of politie-ervaring. 
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4.3 Uitvoering van het onderzoek 
Gekozen is voor een schriftelijke benadering van de te ondervragen personen. 
Daartoe is een vragenlijst opgesteld die toegezonden is op de prive·adressen. 
In een begeleidende brief werd het doel van het onderzoek toegelicht. Daarin 
was tevens vermeld dat het onderzoek plaatsvond met instemming van de Mi
nisters van Binnenlandse Zaken, Justitie en Defensie. Het was niet eenvoudig 
te achterhalen welke personen in aanmerking kwamen om in het onderzoek 
betrokken te worden. Naast gemeente- en rijkspolitie had ook de koninklijke 
marechaussee bijstand verleend. In Amsterdam beschikte men over appel
lijsten waaruit ontleend kon worden hoeveel pelotons ME ingezet waren, van 
de korpsen van rijks- en gemeentepolitie en van de koninklijke marechaussee. 
Aangezien niet bekend was of deze appellijsten volledig waren, is met mede
werking van de gemeentekorpsen, van de Aigemene Inspectie van het korps 
rijkspolitie en van de Marechausseevereniging een lijst van 3200 personen 
verkregen die op 30 april 1980 in Amsterdam binnen ME-verband ingezet ge
weest zouden zijn. Dit aantal sloot goed aan op het aantal zoals vermeld op de 
appellijsten, in het draaiboek dat opgesteld was rondom de organisatie en in 
de brief die door de Ministers van Binnenlandse Zaken en Justitie was toege
zonden aan de Tweede Kamer. Aan deze 3200 personen is derhalve de vragen
lijst toegezonden. Alhoewel naam en adres bekend was, is strikte anonimiteit 
van de verstrekte gegevens in acht genomen. De vragenlijst is geanonimi
seerd; niet bekend is wie van de 3200 aangeschreven personen aan het onder
zoek hebben meegedaan. Na verwerking van de antwoorden op de gestelde 
vragen zijn de vragenlijsten vernietigd. Na een proefonderzoek onder een aan
tal agenten van gemeente- en rijkspolitie is de definitieve vragenlijst op
gesteld. Deze is begin augustus 1980 verstuurd. 

4.4 De vragenlijst 
De keuze voor een schriftelijk onderzoek maakt het wenselijk zoveel mogelijk 
met gestructureerde vragen te werken. Dit wil zeggen dat de antwoordmoge
lijkheden op de vragen zoveel mogelijk reeds bij de vraag worden aangegeven. 
Tevens is bij een groot aantal vragen de ruimte geboden voor op- en aanmer
kingen, suggesties en kritiek. Dit is vooral gedaan bij de vragen die betrekl<ing 
hadden op de gebeurtenissen in Amsterdam. Uit de kritische opmerkingen en 
de suggesties zou 'Iering' getrokken kunnen worden. 

De vragenlijst bestond uit vier blokken. Het eerste blok bevatte vragen over 
de leeftijd, het korps waarvan men deel uitmaakt, het aantal dienstjaren en 
het aantal jaren ME-ervaring. In dit blok zijn ook enkele vragen over opvattin
gen over ordehandhaving ondergebracht. Het tweede blok bevatte vragen over 
de ME-ervarlng. In het derde blok werd uitvoerig ingegaan op de gebeurtenis
sen in Amsterdam. Er zijn vragen opgenomen over de instruetie die men heeft 
gekregen, over de begeleiding in Amsterdam, over de persoonlijke verzorging 
en de persoon!ijke uitrusting alsmede over het verloop van het optreden en het 
oordeel over het beleid t.a.v. het optreden. Ook zijn er vragen opgenomen over 
eventuele emotionele gevoelens tijdens het optreden. In het laatste blok werd 
aandacht besteed aan de peri ode na 30 apri 11980. Gevraagd is o.a. naar de op
yang, naar reacties vanuit de sociale omgeving, naar de belangenbehartiging 
door de politiebonden alsook naar een wijziging in de opvattingen over de in
zet van de ME. 

4.5 Response 
Eind september 1980 waren 2030 vragenlijsten geretourneerd. Na uitsluiting 
van sterk onvolledig ingevulde vragenlijsten resteerden 1838 formulieren; een 
response van 57%. Een nadere besehouwing van de aard van het optreden op 
30 april 1980 wees uit dat 1337 van de 1838 personen daadwerkeli.ik opgetre
den waren en dat de ol.ferige 501 niet waren opgetreden of vanwege een speci
fieke taakopdracht in Amsterdam waren geweest, zoals bewaking van open
bare gebouwen, verkeersre.geling of een recherchetaak. Besloten is het onder
zoek vooral te richten op de 1337 personen die daadwerkelijk waren opgetre
den. 

Vanuit de verdeling van de twee groepen respondenten (de groep van 1337 
~~ de g.r~ep van 5.0~) .over de verschillende korpsen van gemeentepolitie en 
nj.kspoJltle en de divisies van de koninklijke marechaussee zou men mogen af
Jelden d~t het aantal van 3200 personen aan wie een vragenlijst is toegezon
d~n wefllcht w~~ aa.~ de ho~e kant is geweest, wanneer het gaat om personen 
die daadwerkelrjk zlJn opgeueden. Vrij systematisch blijken respondenten uit 
bepaalde korpsen tot de tweede groep te behoren. Vermoedelijk is een deel 
van de non-response gelegen in het feit dat de vragenlijst niet van toepassing 
,!"as omdat men niet was opgetreden en men derhalve de vragenlijst niet heeft 
rngevuld. en niet heeft teruggestuurd. Wanneer dat inderdaad het geval is, be
tekent dlt dat de response hoger is dan de genoemde 57%, wanneer het gere
!ateerd wordt aan het totale aantal dat daadwerkelijk is opgetreden. 

De verdeling van de 1838 respondenten is als voigt: 

Tabel4.1 Response 

groep 1 graep 2 totaal 
Gemeentepoiitie Amsterdam 18% ( 241) 13% ( 63) 16% ( 304) Gemeentepolitie overige gemeenten 35% ( 462) 62% (309) 42% ( (71) Rijkspolitie 
Koninklijke Marechaussee 

26% ( 353) 14% ( 71) 23% ( 426) 
onbekend 

20% ( 272) 11 % ( 56) 18% ( 328) 
1% ( 9) ( 2) 1% ( 11) 

Totaal 
100% (1337) 100% (501) 100% (1838) 

Vooral van de gemeentelijke korpsen zijn ME-ers minder daadwerkelijk opge
treden, doch paraat gehouden. 

4.6 Enkele persoonsgegevens 

De lee~tijd van de ~337 personen waarop de resultaten betrekking hebben, 
loopt ulteen van 1 ~ jaar t~t en met 57 jaar. De helft van hen is 25 jaar of jonger. 
De r:nat~. van ervanng varreert nogal. Het aantal dienstjaren bij de politie of de 
kO~lnklrjke marechaussee loopt uiteen van minder dan een jaar tot meer dan 
30 jaar: De helft ~eeft minde.r dan 5 jaar ervaring. Het aantal jaren dat men bij 
de ME IS, loopt ulteen van mlnder dan een jaar tot meer dan 20 jaar. De helft is 
minder dan 3 jaar bij de ME. 

Het overgrote deel (92%) van de respondenten maakt deel uit van een ME
peloton. Dit vindt vooral zijn verklaring in de seleetie die binnen het onderzoek 
IS gemaakt voor personen die op 30 april daadwerkelijk waren opgetreden bin
nen ME-verband. Onder hen bevindt zieh een vijfde (20%) die binnen ME
verband een leidinggevende functie bekleden, voor het merendeel als groeps
of seetiecommandant. 

Deze persoonsgegevens hang en onderling samen. Met behulp van een 
HOMA.LS-analyse is dit nagegaan. Dit is een teehniek voor het bekijken van 
onderlrnge samenhangen op een groot aantal kenmerken tegeJijk. 

Er blijken vier groepen onderscheiden te kunnen worden: 

a. personen ~~n ~2 jaar o~ jonge~.die ongeveer 1 a 1 % jaar bij de po!itie zijn, 
ongeveE3r een jaar of mrnder blj de ME en nog vrijwel nooit in ME-verband 
opg~~,;.:6·-:-~; ca. 20% 

b. personen van 23 a 24 jaar die ongeveer 3 a 4 jaar bij de politie zijn en 1 a " 
jaar bij de ME en 1 tot 3 maal als ME-er opgetreden; ca. 20% v 

c. pers~n~n van .. nog iets oudere leeftijd, die 5 a 7% jaar bij de politie zijn en 
ca. 3 V2 jaar blj de ME en vaker (3 a 10 maal of nog vaker) als ME-er opgetre
den; ca. 30% 
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d. personen van boven de 28 jaar die reeds lang (8 jaar of meer) bij de politie 
zijn, en ook lang bij de ME, daarin veelal ook een leidinggevende functie be
kleden doch relatief wat minder als ME-er opgetreden; ca. 30%. 

Het aantal dienstjaren loopt dus sterk parallel met ME-ervaring en ME
optreden, met uitzondering van politiemensen met een leidinggevende func
tie. Een verdere analyse toont aan dat vooral groep c relatief veel M E-ers van 
korpsen van de rijkspolitie bevat. Groep b bevat relatief veel ME-ers van korp
sen van de gemeentepolitie. Vooral in groep a als ook in groep d zitten relatief 
veel ME-ers van de gemeentepolitie van Amsterdam. De leden van de konin
klijke marechaussee zitten relatief meer in groep b en groep d. 

4.7 Duur vcm het optreden in Amsterdam 
Reeds de dagen voorafgaande aan 30 april 1980 was de ME in Amsterdam pa
raat voor het verlenen van bijstand. Ook na 30 april 1980 was dit het geval; 
vooral gold dit voor de gemeentepolitie van Amsterdam en voor de koninklijke 
marechaussee. Vanuit de korpsen van de omringende gemeenten en vanuit de 
rijkspolitie is relatief wat meer bijstand geboden op 30 april zelf en in de nacht 
van 30 april op 1 meL Tabel 2.2 geeft aen overzicht voor wat betreft het optre
den van de ge'interviewde M E-ers. 

Tabel4.2 Standplaats en optreden 

GP A'dam GP overig RP KMAR totaal 

aileen 29/30-4 11% 68% 73% 30% 43% 

29/30-4 en 1-5 32% 31% 25% 69% 44% 

29/30-4, 1-5 57% 1% 2% 1% 13% 

en nog na 1-5 

Aan de ME-ers is ook gevraagd hoe laat zij op 30 april hun uitgangspositie 
hadden ingenomen, hoe laat ze waren opgetreden en hoe laat het optreden 
was beeindigd. Deze tijdstippen zullen niet helemaal betrouwbaar zijn vanwe
ge gemaakte schattingen van de tijdstippen_ Desalniettemin kan in grote lij
nen aangegeven worden hoe lang men op de uitgangspositie gehouden is tot 
aan het feitelijke optreden, hoe lang dit optreden geduurd heeft en hoe lang 
men op 30 april 1980 'in touw' geweest is_ De tijd die men op de uitgangsposi
tie standby is gebleven, liep op grond van de onderzoekgegevens uiteen van 
minder dan een half uur tot meer dan 9 uur. lets minder dan driekwart was 6 
uur of minder 'achter de hand' gehouden_ Wanneer echter deze tijd de acht uur 
overschrijdt, zou het kunnen zijn dat daarin een onderbreking heeft gezeten_ 
Men is dan eerst 's morgens vroeg op straat geweest en na een onderbreking 
vervolgens later op de dag_ 

Tussen de korpsen blijken verschillen te bestaan_ Ten aanzien van de ME
ers van de rijkspolitie en van de gemeentepolitie van omringende gemeenten 
is langer gewacht met het daadwerkelijk inzetten_ Leden van de gemeentepoli
tie van Amsterdam en van de koninklijke marechaussee zijn sneller ingezet. 

De duur van het optreden zelf loopt uiteen van minder dan een kwartier tot 
meer dan 15 uur.lets minder dan tweederde had 9 uur of minder daadwerkelijk 
opgetreden_ Leden van de gemeentepolitie van Amsterdam en van andere ge
meentekorpsen blijken langere tijd opgetreden te zijn dan leden van de 
rijkspolitie of van de koninklijke marechaussee_ 

Het bovenstaande brengt met zich mee dat de totale duur van de inzet en 
optreden opliep tot meer dan 18 uur. Ook hier waren het vooral de leden van de 
gemeentepolitie van Amsterdam die hoog scoorden, gevolgd door de ME-ers 
van andere gemeentelijke korpsen en van de rijkspolitie_ Leden van de konin
klijke marechaussee blijken al vrij snel op de 30e april ingezet te zijn en ook 
betrekkelijk kort opgetreden te hebben. Er blijkt een sterke samenhang te 
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Acceptatie van gezag 

Omschrijving van het begrip 
De beheersbaarheid en beheersing van de ME als geweldsinstrument van de 
overheid zal mede bepaald worden door degenen die uitvoering geven aan dat 
geweld, door de ME·ers zelf. Ook zij zullen eigen politieke opvattinge~ m~e 
kunnen laten spelen in de mate waarin ze instemmen met en zelf bereld zlJn 
tot overheidsreacties op protesten tegen maatschappelijke problemen. Re
centelijk zijn daarvan voorbeelden geweest ten aanzien van de bereidheid om 
op te treden bij demonstraties tegen kernenergie. . . 

Van belang is dan ook hoe groot de acceptatie van en de ondergeschll<theld 
aan het gezag 'is van de ME-ers zelf. Wanneer deze groot blijkt te zijn en v~n 
een stabiele aard is, is er minder kans op een aantasting van het gezag van bm
nenuit en zullen incidenten, ook van zeer ernstige aard zoals in Amsterdam op 
30 april 1980, van weinig invloed zijn op de beheersbaarheid van de ME en,de 
bereidheid van de politie om op te treden. Wanneer deze daarentegen genng 
is, dreigen er mogelijkerwijs problemen van binnenui\ doordat politiem~nsen 
niet langer bereid zijn als 'mikpunt' te dienen van kntlek op het overheldsbe
leid en protesteren, weigeren of de politiedienst willen verlaten. 

Aan het begrip acceptatie van het gezag kunnen verschillende aspecten on
derscheiden worden die enerzijds verwijzen naar €len acceptatie van een poli
tieke ordening en anderzijds naar een politieke voorkeur. Vijf aspecten zijn 
hier vermeld en in het onderzoek opgenomen. 

1 De mate waarin men zich uitspreekt voor een strikte handhaving en nako
ming van wetten als legale basis voor dit gezag. 

2 de mate waarin men instemt met het feit dat de bevolking op verschillende 
wi'~e haar protest tegen het overheidsbeleid kenbaar maakt; 

3 de mate waarin men instemt met georganiseerd politiegew.eld om een ein
de te maken aan vormen van protest tegen het overheidsbeleid; 

4 de mate waarin men instemt met de noodzaak van de ME als een integrale 
politie-taak en met het inzetten van de ME bij protestmanifestaties; 

5 de partijpolitieke orientatie als indicatie voor de mate van confirmatie met 
het bestaande systeem. 

Op elk van deze vijf aspecten zal nader ingegaan worden aan de hand van de 
onderzoekresultaten. 

Wetshandhaving 
Voor dit aspect zijn enkele items ontleend aan het landelijke Nationa~1 Verkie
zingsonderzoek '1973, mede om een vergelijking tussen de onderhavige resul
taten en de resultaten uit dat verkiezingsonderzoek mogelijk te maken. De 
items (6 in totaal) hebben betrekking op de vraag of meny onder verschillende 
condities, voor of tegen hand having van de wet is. Tabel 5.1 geeft de onder
zoekresultaten. 
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Tabel5.1 Wetshandhaving 

eens oneens geen 

1. ik ben een voorstander van een strik-
mening 

te handhaving van de wet, welke 79% 20% 1% gevolgen dat ook mag hebben 
2. een wet waar je het niet mee eens 

bent, moet je toch nakomen 93% 6% 1% 
3. een wet waar je het niet mee eens 

bent, moet je toch nakomen, behalve 57% 40% 3% wanneer ze legen je geweten ingaat 
4. een wet waar ie het niet mee eens 

bent, moet je aileen nakomen wan-
neer er anders een grote kans is dat 8% 89% 3% je gestraft wordt 

5. een wet waar ie het niet mee eens 
bent, moet ie nakomen wanneer ie 
dat zo uitkomt 

3% 96% 1% 

6. een wet waar ie het niet mee eens 
bent, moet ie nooi! nakom&n 2% 97% 1% 

Ui~. deze. tabel is zeer duidelijk .af t~ lezen Ciat het overgrote deel van de (1337) 
gelntervlewde .~E-ers van menmg IS dat wetten nauwkeurig nageleefd dienen 
t~. ~orden. Aileen onder bepaalde condities wijkt een deel van hen daarvan af; 
blj Item 1 - dat betrekking heeft op de strikte hand having van de wet _ zegt 
20% h~~ afhan~elijk te stellen van de gevolgen en bij item 3 geeft 57% aan dat 
men voor nalevmg van de wet is zolang deze niet ingaat tegen het persoonlijk 
geweten. 

E~n vergelijking met de gegevens uit het landelijk verkiezingsonderzoek wijst 
Ult dat de ME-ers in mening verschillen van een doorsr.ee van de Nederlandse 
bevolking, vooral ten aanzien van: 

- de mate waarin men vindt dat je een wet waar je het niet mee eens bent 
toch moet nakomen (93% hier tegenover 70 a 75% landelijk); , 

- de mate waarin men vindt dat je een wet waar je het niet mee eens bent ai
leen moet nakomen als er anders een grote kans is dat je gestraft wordt 
(8% hier tegenover 25 a 30% landelijk); 

de mate waarin men vindt dat je een wet waar je het niet mee eens bent 
moet nakomen wanneer je dat zo uitkomst (3% hier tegenover 10 a 15 01c 
landelijk). ° 

~p de andere drie ite,r:ns zijn d,~ verschillen slechts gering. Alhoewel de cijfers 
nlet helemaal vergelljkbaar zljn omdat het landelijk onderzoek in 1972 heeft 
pla~tsgevonden en bove.ndien onder personen van 18 jaar en ouder (de ge'in
t~rvl~wde ME-ers waren m hoofdzaak in de leeftijd van 18 tot 35 jaar), wijst de 
nchtmg van de percentage-verschillen erop dat de ME-ers zich gemiddeld ge
nomen sterker achter hand having van de rechtsorde opstellen dan de gemid
delde burger. In het onderhavige onderzoek ligt het namelijk reeds hoger dan 
in het onderzoek uit 1972. Aangenomen zou mogen worden dat een lagere sco
re verwacht kan worden bij personen van jongere leeftijd of in meer recente ja
ren. Zoals bijvoorbeeld geldt v~~r de onderzochte ME-ers. Dit betekent dat een 
landelijk verkiezingsonderzoek in 1980 wellicht nog grotere verschillen te zien 
gegeven zou hebben. Andersom kan men ook stellen dat gegeven dr,' taak en 
functie va,~ ?e politie binnen de rechtsstaat, de scores op de items 1 en 3 toch 
e~n aa~wljzmg vormen voor een wat genuanceerde opstelling en dat men zich 
nlet stnkt conformeert aan datgene wat uit hoofde van het beroep verwacht 
zou mogen worden. Vooral daar waar het geweten mee gaat spe/en, acht meer 
dan de helft van de respondenten ongehoorzaamheid aan de wet gerechtvaar-
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digd. Wanneer evenwel een wet in strijd is met het geweten, is niet bekend uit 
dit onderzoek. 

Protest tegen overheidsbeleid 
Het tweede aspect van acceptatie betreft de waardering van protest te~en 
overheidsbeleid. V~~r dit aspect zijn eveneens items ontlee~d aan landellJk~ 
onderzoeken; in dit geval aan een onde.rzoek van het Soclaal en C~lt.uree_ 
Planbureau naar culturele veranderingen In Nederland. Een o~ders~h~~ IS ~e 
maakt tussen items die betrekking hebben op de g?~dkeunng 0 a eunn~ 
van concrete vormen van protestacties naar aanleldlng van ?,ep?alde pro 
bleemsituaties en tussen items die betrekking hebben op de vnJheld van me-

ningsuiting. . d ME d concrete 
Tabel 5 2 geeft een overzicht van de opvattlngen van e .c.ver . e 

protestacties en tabel 5.3 over het recht op vrije meningsUltlng In het alge
meen. 

Tabel5.2 Goedkeuring van protestacties 

goedkeuring afl~euring 
geen 

mening 

1. zitdemonstraties, massabijeenkom-
37% 55% 8% sten, protestoptochten 

2. bezetting van de school door ouders 
26% 64% 10% en onderwijzers 

3. ontslag van de onderwijzers die aan 
19% 67% 14% de bezeUing deelnamen 

4. wilde staking in bedrijf vanwege 
16% 69% 15% dreigend ontslag 

5. bedrijfsbezetting, omdat staking 
7% 84% 9% geen resultaat heeft 

Over aile vijf items tezamen keurt bijna tweederde van de ME-ers (62%) drie of 
meer vormen van protestacties af. Uit een vergelijking met de gegeven~ van 
het onderzoek van het Sociaal en Cultureel Planbureau blijkt dat op aile Ite~~ 
de ME-ers vaker de protestactie afkeuren dan de doorsnee Nederlander van 
'aar of ouder. (Deze gegevens zijn over de jaren 1971 tot ~n met 1979). De ~er
~chillen zijn niet altijd even groot; aileen bij de mate waann men ~~n ~ezettlng 
van de school goedkeurt (26% hier tegenover 40 a 45% landellJk) IS er een 
groot verschil. - t c-

Een indicatie wordt in deze gegevens derhalve gegeven voor ~en gro ere a 
ceptatie van het bestaande systeem en een geringere tolerantle van vormen 
van protest daartegen door de ME-ers. 

Tabel 5.3 Vrijheid van meningsuiting 

1. 

2. 

3. 

4. 

5. 

in het openbaar zeggen wat men wil 

in het openbaar schtijven wat men wil 

voor of tegen iets demonstreren 

militaire dienst weigeren 

gebouwen bezeUen (bv. scholen, 
universiteit) om gerechtvaardigde 
eisen kracht bij te zetten 

vrij 

64% 

58% 

45% 

11% 

5% 

beperkt 

36% 

42% 

54% 

48% 

40% 

niet toegestaan 

1% 

41% 

55% 

Uit deze tabel blijkt dat een aantal ME-ers beperkingen wil van de. vr.ijheid van 
. 't' 9 BiJ' de items 4 en 5 die tevens een strafbaar felt Inhouden, 

menlngsUl In . '. .. t t BiJ' deze items vindt ongeveer de helft dat ze helemaal nlet zlJn oes aan. .. , 
speelt vermoedelijk aen strikte interpretatie van de inhoud van het Item mede 

-

5.4 

5.5 

een rol in de zin van: 'volgens de wet is het niet veroorloofd dus mag het niet'. 
De percentages in deze tabel wijken nogal at van de gegevens van het on

derzoek van het Sociaal en Cultureel Planbureau. De ME-ers wensen meer be
perking van meningsuiting dan de gemiddelde Nederlander. De verschillen 
zijn groot bij: 

item 3 voor of tegen iets demonstreren (45% hier tegenover 60 a 
70% landelijk); 

item 4 militaire dienst weigeren (11 % hier tegenover 40 a 50% 
landelijk); 

item 5 gebouwen bezetten (5% hier tegenover 25 a 30% landelijk). 

In het onderzoek van het Sociaal en Cultureel Planbureau is een zogenoemde 
Mokken-schaal geconstrueerd. Ook op de gegevens uit dit onderzoek is een 
dergelijke schaal opgesteld, namelijk over de items 1, 2, 4 en 5 (het derde item 
voldeed niet aan de eisen van deze schaal). Het kenmerkende van een 
Mokken-schaal is de cumulativiteit van de somscore van de items die deel uit
maken van de schaal. De somscore 2 wil in geval van een cumulatieve (oplo
pende) schaal zeggen dat dit vrijwel steeds de som is van item 1 en item 2"en 
niet bijvoorbeeld van item 1 en item 5. De somscore 3 is dan vrijwel steeds de 
som van de scores op item 1, item 2 en item 4, en niet van item 1, item 2 en 
item 5. Hoe hoger de schaalbaarheidsmaat (H) is, des te sterker geldt bo
venstaande redenering. In het onderhavige onderzoek was sprake van een 
zeer sterke schaal (H = .69). 

De somscore over de vier items (geteld is het aantal keren dat men v~~r vrij
heid van meningsuiting is) ziet er als voigt uit: 

score 0 32% 
score 1 10% 
score 2 48% 
score30f410% 

Slechts een kleine groep ME-ers (10%) is zo sterk voor een vrije meningsui
ting, dat ze ook protestvormen als militaire dienst weigeren en gebouwen be
zetten als een 'vrije' activiteit zien. 

Politie·optreden 

Over h&t beeindigen van protestacties door de politie zijn twee vragen gesteld; 
tabel 5.4 

Tabel 5.4 Politic-optreden 

1. arrestatie van deelnemers aan 
demonstraties 

2. verwijdering van bezetters van een 
bedrijf 

goedkeuring 

75% 

84% 

afkeuring 

9% 

5% 

geen 
mening 

16% 

11% 

Een zeer groot deel van de ME-ers lijkt geen probleem te hebben met het feit 
dat de politie ingrijpt bij protestacties door groepen van de bevolking. Dit kon 
ook verwacht worden, voortvloeiend uit de intrinsieke taakmotivatie van de 
politieman. In het landelijk onderzoek van het SCP lagen de percentages dat 
men georganiseerd politie-optreden goedkeurde op elk der items aanzienlijk 
lager (ca. 50 a 60% keurde het goed). 

ME-bijstand als taak van de politie 

Gevraagd is of men van mening was dat de ME-bijstand behoort tot de vaste 
onderdelen van het werk van de politie. Het overgrote deel (85%) beantwoord
de deze vraag positief, een klein deel (9%) was van mening dat ME
bij~tandsverlening wei thuishoort bij de politie, doch daarbinnen een apart on-
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derdeel zou moeten vormen; slechts een zeer klein deel (6%) was van mening 
dat de ME niet thuishoort bij de politie. In de discussie over de taken van de 
politie speelt de laatste tijd de vraag naar de inzet van de politie ~van de ME) 
bij allerlei acties die gericht zijn op het signaleren van of het een ernde maken 
aan bepaalde probleemsituaties met een maatschappelijke of politieke ach
tergrond. Gedacht kan worden aan het ontruimen van gekraakte .woningen, 
aan het ontruimen van een terrein van een kerncentrale dat bezet IS, aan het 
verwijderen van actievoerders die proberen te verhinderen dat kernafval ~p 
zee gedumpd wordt of aan het verwijderen van illegaal in Nederland verbllj
vende buitenlanders uit een kerk. Gevraagd in hoeverre men het ermee eens is 
dat de ME daarvoor wordt ingezet. Vrijwel iedereen (96%) zegt het ermee eens 
te zijn dat dit gebeurt. Wei maakt men enig onderscheid! iets m~er dan ~~ 
helft is het er volledig mee eens en iets minder dan de he 1ft IS het er rn grote Ilj
nen mee eens. Deze laatsten lijken enige nuancering aan te brengen. 

De ge"interviewde ME-ers lijken geen al te grote moeite te hebben met een 
krachtiger georganiseerd politie-optreden bij ordeverstoringen dan de laatste 
tijd is gebeurd. Een overgrote meerderheid (85%) vindt dat er krachtiger opge
treden moot worden; de overigen vinden dat het plaats moet vinden zoals mo
menteel gebeurt. Een soepeler optreden vindt niemand gewenst. Enige voor
zichtigheid bij dit laatste is misschien geboden vanwege een mogelijke door
werking van de ernstige ongeregeldhE?den in Amsterdam en het terughouden
de optreden dat daar was toegepast. Over het geheel genomen zou men mo
gen concluderen dat de meeste ME-ers persoonlijk geen problemen .lijken te 
hebben met het feit dat ze ingezet worden bij dreigende orde-verstonngen en 
dat de politie daaraan een einde maakt, ook al betreft het protesten tegen za
ken waar men persoonlijk wei achter zou staan. Ook lijkt het dat een krachtig 
optreden daarbij niet geschuwd wordt. 

5.6 Partijpolitieke orientatie 
Om te weten in welke richting de politieke orientatie van de ME-ers in grote 
lijn gaat, is gevraagd op welke politieke partij men zou stemmen wanneer er 
verkiezingen zouden zijn voor de Tweede Kamer. Ongeveer een zesde van de 
ondervraagden (16%) zegt dat nog niet te weten. Van de overigen geeft tabel 
5.5 een overzicht. Daarin is tevens een recente peiling opgenomen van het bu
reau Lagendijk uit december 1980 over de partijkeuze bij nieuwe verkiezingen 
voor de Tweede Kamer en de stemverdeling van de verkiezingen in 1977. 

Tabel5.5 Partijpolitiel<e voorkeur 

ME bureau verkiezing Tweede 
1980 Lagendijk 1980 Kamer 1977 

COA 43% 31% 32% 
VVO 27% 12% 18% 
0'66 18% 17% 5% 
PvdA 9% 31% 34% 
overig 3% 9% 11% 

De ME-ers vertonen wat partijpolitieke voorkeur betreft een afwijkend beeld 
van een voorspelling van een mogelijke nieuwe samensteliing na de verkiezin
gen in 1981 en daarmee van de partijpolitieke voorkeur van de Nederlandse 
kiezer. CDA en vooral ook de VVD hebben sterk de overhand; en de PvdA is 
zeer sterk ondervertegenwoordigd. 

Op 3% na waren de ge"interviewden aangesloten bij een politievakorgaflisatie; 
tabeI5.6. 

5.7 

Tabel 5.6 Politievakorganisatie 

Aigemene Christelijke POlitie Federatie (ACP) 
Nederlandse Politie Bond (NPB) 
Marechausseevereniging 
Aigemene Nederlanse Politie Vereniging (ANPV) 
Vereniging voor Hogere Politie Ambtenaren (VHPA) 
overig/onbekend 

37% 
34% 
20% 
2% 
2% 
2% 

De onderlinge verhouding tussen ACP en NPB in de onderzochte groep is een 
afspiegeling van de landelijke verhouding (52%-48%). 

Te verwa~hte.n valt dat er een sam en hang is tussen politieke partij en politie
v.akorganls~tle .. Tabel 5.7 g6eft de samenhang tussen politieke partij en poli
tlevakorganlsatle. 

Tabel5.7 POlitieke partij en politievakorganisatie 

ACP NPB Marechaussee 
totaal vereniging 

COA 50% 21% 48% VVO 37% 21% 25% 18% 23% 0'66 12% 22% 9% 15% PvdA 3% 16% 5% 7% overig/onbekend 14% 16% 21% 18% 
Totaal 100% 100% 100% 100% 

Een opvallend resultaat uit deze tabel is het betrekkelijk lage percentage le
?en van de NPB d~! zegt, op.?e PV?A te zullen stemmen. Voor zover er sprake 
IS van een zekere Irnkse onentatle gaat deze niet veel verder dan een keuze 
voor D'66. Niet onvermeld mag ook blijven het tamelijk grote percentage VVD
stemmers onder de leden van de NPB. Zoals te verwachten was vertonen ACP
leden een redelijk grote mate van 'verzuiling' door hun grote affiliatie tot het 
CDA. 

~v.er het geheel genomen zou men mogen stellen dat afgaande op de partij
p~lltleke voorkeur van de ME-ers, sprake lijkt te zijn van een groter confor
mlsme en van een sterkere behoudende opstelling dan onder de doorsnee Ne
derlandse kiezer. 

Onderlinge samenhangen 

In de paragrafen 5.2 tot en met 5.6 is op een vijftal aspecten gebleken dat de 
ME-ers een grotere ondergeschiktheid aan en acceptatie van gezag vertonen 
dan men op grond van landelijke gegevens over de Nederlandse bevolking zou 
verwachten. Nagegaan wordt in deze paragraaf op welke wijze deze vijf aspec
ten nog weer onderling met elkaar in verband staan en daarmee een maat voor 
de consistentie in opvattingen en meningen van de ME-ers aangeven. Dit is 
wederom gedaan met behulp van een HOMALS-analyse. 

Uit deze analyses blijkt dat er een grote onderlinge samenhang bestaat tus
sen de verschillende variabelen. 

De MoE-ers die protesta~.ties door de bevolking sterk afkeuren (dit is onge
veer 75 Va van de ME-ers) zljn zeer vaak ook degenen die voor een strikte hand
having van de wet zijn, zonder ~I te veel ruimte voor bezinning op mogelijke ge
volgen van deze wetshandhavlng. Deze ME-ers zijn het er sterk mee eens dat 
de ~E i~.gezet word~ bij protestacties en keuren tevens het ingrijpen van de 
polltle blj protestactles vaker goed. De mate waarin men de ME-bijstand ziet 
als een vast onderdeel van het politiewerk hangt minder sterk met deze varia
belen samen. 

Een soortgelijke samenhang ~eldt ook voor de ME-ers die precies het tege·n
?vergestelde scoren op deze vanabelen, alhoewel wat minder sterk. Deze groep 
IS ook een stuk kleiner dan de eerste groep (ca. een kwart van de ME-ers). 
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Wanneer deze verschillende variabelen gerelateerd worden aan de partij
politieke voorkeur en aan de vakorganisatie waarbij men is aangesloten, dan 
blijkt dat de PvdA-stemmers en D'66-stemmers zich minder strikt legalistisch 
opstellen ten aanzien van handhaving van wet en openbare orde, vaker me
ningsuitingen (via schrift, demonstraties of andere protestacties) goedkeuren 
en politie-ingrijpen daarbij afkeuren. Zij verschillen daarin duidelijk van de 
VVD- en GDA-stemmers. Ook tussen de VVD en GDA-stemmers bestaan ver
schillen; deze hebben vooral betrekking op het mee laten spelen van het gewe
ten bij de wetshandhaving, het krachtiger optreden van de overheid en de ME
bijstand als vaste taak van de politie. Vooral de ge"interviewde leden van de 
koninklijke marechaussee alsook de VVD-stemmers scoren hoog op accepta
tie van gezag, legaliteit en legitimiteit. 

Conclusies 
In dit hoofdstuk is de vraag in welke mate de ME-ers gezag accepteren behan
deld naar vijf aspecten. 

Het eerste aspect was de wetshandhaving. De onderzochte ME-ers blijken 
vooral legalistisch georienteerd te zijn. Een uitzondering wordt gemaakt voor 
gewetensnood. Meer dan de helft van de respondenten vindt dat je een wet die 
tegen je geweten ingaat niet behoeft na te komen. 

Ten aanzien van het tweede aspect - het goedkeuren van protestgedrag -
was er een verschil te zien met landelijke cijfers. De ME-ers keurden pro
testacties relatief vaker af. Oat zelfde geldt voor de vrije meningsuiting. De 
ME-ers verbinden hier relatief meer restricties aan dan de doorsnee Nederlan
der. 

Voor het derde aspect - het goedkeuren van politie-optreden bij protestac
ties - scoren wederom de ge'interviewde ME-ers beduidend hoger dan een 
landelijke steekproef. Ook blijken de ME-ers weinig moeite te hebben met de 
ME-taak. Slechts 6% vindt dat de ME-taak niet bij de politie thuishoort. 

Vrijwel allen waren het er mee eens dat de ME wordt ingezet bij protestac
ties, het vierde aspect. Enig verschil bestaat er aileen in de mate waarin men 
het hi,ermee eens is. 

ME-ers blijken een meer conservatieve partijpolitieke orientatie, - het vijf
de aspect - te hebben dan de Nederlandse kiezers. Er is meer voorkeur voor 
de VVD en het GOA en veel minder voor de PvdA. 

Welke conclusies kunnen hieruit getrokken worden? 
Allereerst blijkt dat de ge"interviewde ME-ers een sterk formeel-ambtelijke in

stelling hebben, ook wei aan te duiden als legalistisch. Wanneer daarbij be
dacht wordt dat het om overwegend jonge mensen gaat, bij wie in de oplei
ding toch relatief veel aandacht aan algemene vorming is besteed, wekt dit 
enigszins verbazing. Van een instrumentele houding ten opzicht van de wet 
blijkt nauwelijks sprake te zijn. Wanneer daarbij bedacht wordt dat de jongere 
ME-ers wat minder legalistisch bleken te denken dan de oudere ME-ers, dan 
zou een verklaring kunnen zijn dat de politie-praktijk het op dit punt in de 
opleiding geleerde voor een groot deel teniet heeft gedaan. 

De legalistische instelling VF.ln de ME-ers vormt tegelijkertijd een indicatie 
voor de acceptatie van de ME-ers van gezag. Een eerste niveau is dan de ac
ceptatie van het systeern van de rechtsstaat. De onderzochte ME-ers refereren 
in belangrijke mate aan het ideaal van de rechtsstaat en beoordelen het ge
drag van anderen ook sterk aan de hand van dat ideaal. Een tweede niveau 
van acceptatie van gezag is te vinden in de partijpolitieke orientatie. Deze is 
voor de onderzochte ME-ers overwegend behoudend. Veranderings-georien
teerde politieke partijen vinden heel weinig weerklank. Qua partijpolitieke 
voorkeur zijn de ondervraagde ME-ers overwegend handhavers van de 
'bestaande orde'. 

Niet onderzocht is een derde niveau van acceptatie van gezag, de binding 
van de ME-er aan de eigen organisatie of aan de eigen groep. Oat met een der
gelijke binding ook degelijk rekening moet worden gehouden, is een bekend 
gegeven, vooral uit de militaire sociologie. 
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6.2 

De gebeurtenissen in Amsterdam 

6.1 Inleiding 

De Amsterdamse politieleiding had rd' . , 
voor de door de politie te nemen maa~n om de rnhuldlglng,~plechtigheden 
gecreeerd en een specifiek beleid uitges~~~lel~ e~nt afzonderlljke organisatie 
een speciale (nood-)organisatie binnen o~ b ,t vOdor een bepaald project 
organisatie wordt opgezet, is niet ongebruik I"~' ~'I e best~an~,e politie
omvang van deze organisatie rondom 30 apr~ i9f30 e ongebrulkelljk was de 

De Amsterdamse politie had boo d ' , ' 
1980 voor het eerste weer eni e'j e ~peratle In de Vondelstraat in maart 
noodorganisatie, Daarv66r moe~ me;va;rng opgedaan met een omvangrijke 
Nieuwmarktbuurt in 1975. Oat bete~e~;u~gaan tot de, ontruimingen '" Je 
optreden bij protest-acties van zo'n grote at de ~rva,nng met het polltie
deel was verdwenen en in de loop van 1989mvang rnmlddels v~~r een groot 
Daarbij rijst in een grote noodor anisa' we~r moest wor~~n oP9~boUWd, 
sen, het korps rijkspolitie en bijst~nd v tie wa~rrn gemeentelljke polltiekorp
marechaussee worden ingezet een ex~r enen b~ eenheden van, de koninklijke 
derlandse politie gaat e aard ra pro eem. De opdelrng van de Ne-
vers,chillen in _organisaiie~truct:~t :~r~~h~~ote,verschill~n in ME-tactieken, 
rustrng en verschillen in verbinding'smidd I en rn v~ertUigen ~n andere uit-

Ook ongebruikelij'k was d e en en radlofrequentles. 
e voorwaarde die aan het ope b d ' 

was gesteld: de feestelijkheden op de Dam n ~re or ebeleld 
doorgaan, Deze voorwaarde resulteerde I'n eenmboel s~den on~ehrnderd kunnen 

eel waann: 

a de ME-inzet zo lang mogelijk uitgesteld zou worden-, 

c geweldsgebruik tot het uiterste zou worden beperkt; 

c vuurwapengebruik - behalve bij noodw 
hoogste autoriteit in de leiding van de org~~i -raan t~este~ming van de 
bonden. sa Ie ronaom die dag was ge-

Om deze beperkingen aan de ME' t ' 
commandanten (groeps- pelotons- ~~ze t,e reallseren was aan lagere ME-
vrijheid gelaten. De mee~te beslissing:~~,ecO;nmandant) ,weinig bewegings
jonscommandant of de algemene le'd' oes en op het nlveau van de batal-

I rng genomen worden. 

In dit hoofdstuk wordt beschreven hoe de " 
het t~rughoudende openbare orde beleid i~~vangnjke (nood-)organisatie en 
functloneerd. De opvang en begeleid' ~ ogen van de ME-ers heeft ge
beurtenissen in Amsterdam komen i~nhge:anl e Md E-ers na afloop van de ge-

vo gen e hoofdstuk aan de orde. 

Aspecten van het beleid en van het optreden 

:C~il~~~~P~~~~~~e~~~~!r:~~!~~~~gende op~nbare orde, beleid kunnen ver-
lende mate negatief of positief gew:~~~enddlke elk voor zlch weer in verschil-

De v I d er unnen worden 
o gen e onderdelen komen hier aan de orde: . 
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a de instructies vooraf en de begeleiding op de dag zelf; 

b de coordinatie in het optreden; .. mmandanten' 

c de leiding van de verantwoordh~\lted~opelotons en o~dersteunende eenhe
d de verbinding tussen de versc I en 

den; h . g' 
e de persoonlijke uitrusting en besc ermln , 
f de bewapening; . I' 
9 de kwaliteit van het beschikbare matenee , 
h de persoonlijke verzorging; 

de verzorging van gewonden; . 
het algemene openbare orde ~~Ield; 

k het geweld van publiek en polltle. 

kkin op de inzet en de directe leiding 
De eerste vier onderdel~n hebben betre in ~n de uitrusting. Daarna voigt een 
daarover; de volgende vier op die .~er~~rt~t ~'ot wordt aandacht besteed aan de 
onderdeel over het algehele be edl. tranten en het eigen optreden als ge
mate waarin het optreden van emo~s 
welddadig zijn ervaren. 

/nstructie en bege/eiding d anisatie rondom de inhuldigingsplech
Het grootschalige karakter van e org ot aan'lal manschappen van omrin-
tigheden in Amsterdam, met een z~~ vg:~de rijkspolitie en van de koninklijke 
gende gemeentekorpsen, va.n korps acht \lnor de instructies vooraf en bege
marechaussee, vraagt speciale aand dacht "wreekt zich bij het optreden. Dat 
leiding ter plaatse. onvoldoendte ta~drUkking in de antwoorden op de vraag 
dit het geval is gewees,t, .kd~mte~ i~~tructie die men gekregen heett. 
naar de mate van bege el Ing 

., ndom 30 april 1980 was opgenomen 
!n het draaihoek v~or de voorbereldl~~:~ van de onder hun leiding geplaatste 
dat aan aile operatlonele command a t litie alsmede eenheden van de 
mobiele eenheden van rijks- en ge~ee~. e~~nstr~ctie werd gegeven over het 
koninklijke marechaussee, een schnftellJk eld daarbij en over het justitieel 
politie-optreden, over d~ aanW~nd~ng f~a:f~::nde op de onderzoekresultaten, 
optreden. Een verdere Instructle ede 'I van de ME-ers had pas mondeling op 
weinig plaatsgevonden. Het. meren

f 
ee ekregen en was toen pas nader ge'in-

30 april of de dag daarvoor Instruc les 9 '1 1980 
formeerd over het politie-optreden op,30 apnderde ~jje aangaf helemaal geen 

Bovendien was er een groe~ :bn rUI;a:~~it mag met enig voorbehoud afge-
instruc(ie vooraf gekrege,n te e. en. I ontbroken heeft. 

leid worden dat het. aan Instr~ctl;~~~g:ventueel'oP een later tijdstip vooraf-

ga~~~~ v~:~p~;t~~tl~~:~~~~~tr~cties had gekregen, te weten: 

, Id ebruikt zou mogen worden; 
1 de gevallen waann gewe , 9 I d' gebruikt zouden mogen worden; 

d d van de geweldsmldde en Ie . 
~ h:ta;~bruik van vuurwapens buiten noodweersituatles; 
4 het taktisch optreden. 

ds minder dan de he 1ft ge'instrueerd te V~~r elk van deze vier punten zegt stee d 340;; en de 45% en is het laagste 
zijn; het percentage schommelt t~s~~~te~ noo~weersituaties. Over aile vier 
voor het gebruik van vu~rwap~nder dan de he 1ft (47%) (vrijwel). geen instruc
aspecten teza~en he~ft lets min vi'fde (17%) weinig tot matlg, en slechts 
tie ontvangen, lets mlnd;~O~a)~ eef~ o~ aile vier aspecten instructie gekregen. 
iets meer dan eenderde ( 0. ee.. 'd van de ontvangen instructies. Voor 

Ook is gevraagd naar de dUideIIJk~~ he 1ft dat de instructie hierover c;luide
elk van de vier punten zegt ongeveer 't' t het geval was Over het geheel 
lijk was en ongeveer de hel~t zegt ~:~ ~~nn~: vier punten dui·delijl$.e instructie 
genomen heeft ongeve~r 20 Yo ?~ 9 unt ongeveer 20% op twee. punten, enz. 
gekregen, ongeveer 20 Yo oP, ee d~IiJ'k~ mate duidelijke instructles gekregen. Minder dan de helft had dus In re 
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6.2.2 

Gewezen moet hierbij worden op een communicatieprobleem binnen ME
eenheden, dat wei eerder is gesignaleerd, doch nog nooit goed is onderzocht. 
Dit probleem bestaat daaruit dat sommige leden van een peloton zich de door 
de ME-commandant gegeven instructies niet meer weten te herinneren, ande
ren deze afdoen als te algemeen of te vaag en nog weer anderen deze zelfde 
instructies omschrijven als adequaat en nauwkeurig. Het geven van instruc
ties vraagt zowel voor wat betreft de inhoud als de vorm speciale aandacht. 

Gevraagd is ook naar de mate waarin het daadwerkelijke optreden van de een
heid waartoe men behoorde, in overeenstemming was met de instructies die 
vooraf gegeven waren. 

. Eenderde (37%) is van mening dat het optreden van de 'eigen' eenheid volle
dig in overeenstemming was met de instructies; eenderde (36%) zegt dat dit 
dee/s het geva/ was. Voor eenvijfde (20%) was het optreden he/emaa/ niet in 
overeenstemming geweest met de instructies (7% had geen mening). 

De toe/ichtingen op de discrepantie tussen instructies en daadwerkelijk op
treden zijn gerubriceerd. Het blijktdat men bij deze vraag niet zozeer de aan
wending van geweld voor ogen heeft gehad a/swe/ het ver/oop van het optre
den ze/f en de p/aats van optreden. 

De meerderheid van de ME-ers die een toelichting hadden gegeven (een 
kwart) gaf aan dat men op een andere p/aats of met een andere taakopdracht 
was opgetreden. Een k/einere groep Yond dat het optreden ondanks de duide
/ijke instructies nogal rommelig was ver/open. Een k/eine groep yond dat het 
optreden n6g terughoudender was geweest dan was ge'instrueerd. 

Van vier punten is gevraagd of men bege/eiding had gekregen: 

1 De opvang aan de rand van de gemeente; 
2 de bege/eiding naar het verzamelpunt; 
3 de bege/eiding naar de uitgangspositie die men moest innemen; 
4 de bege/eiding bij het daadwerke/ijke optreden vanuit de uitgangspositie. 

(Voor niet aile ME-ers waren aile vier de punten van toepassing; vooral niet 
voor de ME van de gemeentepolitie van Amsterdam). 

Uit de antwoorden b/ijkt dat s/echts eenderde van de ME-ers op aile vier 
punten bege/eiding heeft gekregen. Ongeveer eenvijfde heett op drie onderde
len, iets minder dan eenderde heeft op twee onderde/en en ruim 10% heeft op 
s/echts een of ze/fs he/emaal geenonderdee/ bege/eiding gekregen. Het 
meest ontbrak het aan opvang en bege/eiding bij binnenkomst in Amsterdam. 
Het derde en vierde punt zijn voor een ME-optreden van essentiee/ be/ang; in 
de organisatie was aandacht hieraan besteed door het inschake/en van '/ia
son officers', die de eenheden (voora/ die van buiten Amsterdam) moesten be
ge/eiden naar de p/aats van optreden. Op deze twee punten was er yo/gens de 
ondervraagden aanmerke/ijk vaker bege/eiding geweest dan op de serste 
twee punten; op het vierde punt nog wat meer dan op het derde punt. Daarbij 
ge/dt ook ten aanzien van de bege/eiding een zekere re/ativering. De vraag is 
of een ME-er uit een bepaa/de graep van een pe/oton gezien heett dat de een
heid of sectie waarvan zijn groep dee/ uitmaakte inderdaad bege/eiding had 
van een derge/ijke '(jason officer'. 

Over het geheei genomen was ruim de he/ft (60%) van mening dat de op
yang en bege/eiding zeer goed tot goed gerege/d was, iets meer dan een kwart 
(29%) Yond de bege/eiding s/echt tot zeer s/echt; en de overigen (11 %) hadden 
hierover geen mening. Uit de toe/ichtingen op deze vraag komt naar voren dat. 
het a) vee/a/ ontbrak ean een gids om de weg te wijzen, dat b) de bege/eidende 
gids de weg niet wist of dat c) het er door de m/?!ssa/iteit van de organisatie op 
het verzame/punt nogal rommelig en wanorde/ijk aan toe gegaan was. 

., 
Coordina-tie in het optreden; 

Bij het optreden van zo'n groot aanta/ pe/otons en ondersteunende onderde
len is coordinatie en onder/}nge afstemming van be/ang. 
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Uit de antwoorden op de vraag hierover blijkt dat ongeveer tweederde (66%) 
van rnening was dat de coordinatie tussen de groepen binnen een peloton re
delijk tot zeer goed was geweest. De coordinatie in het optreden tussen de pe
lotons onderling en tussen de pelotons en de ondersteunende eenheden v~nd 
men aanmerkelijk minder goed; minder dan eenderde (32%) was van menlng 
dat deze redelijk tot zeer goed was geweest. . . . 

Vooral dus de coordinatie tussen de pelotons onderllng was aan kntlek on
derhevig. Dit blijkt oak uit de toelichtende opmerking~n bij deze vraag. Onge
veer driekwart van de toelichtingen betreft het rommellge karakter van het op
treden' onduidelijk was hoe er opgetreden moest worden en de leiding was 
evenmin daarvan op de hoogte. Mede ook door de slechte verbindingen was 
men niet goed op de hoogte van de situatie en van wat er te doen stond. Een 
kleine groep wijst op het feit van versnippering van de groepe~ en van een ge
brekkige samenwerking tussen de eenheden van de verschlll~nde korpsen 
(vooral de KMAR opereerde meer ge"isoleerd). Blijkbaar wreekt zlch het onder
brenaen van 'vreemde' pelotons in een verband en onder een vreemde com
mandaf1t. Normaal worden de coordinatieproblemen die hiermee kunnen ont
staan door improvisatie opgelost. De sterke nadruk op de hierarchi~ en ?e af
hankelijkheid van beleid heeft waarschijnlijk in Amsterda~ de bereldheld om 
te improviseren negatief be"invloed. Het onderzoek bevat hlerover geen gege
yens. 

Leiding van de verantwoordelijke commandanten . . 
Een onderscheid is gemaakt tussen het oordeel over de leldlng van groeps
commandant, pelotonscommandant en bataljonscommandant. (Zonde~ ~en 
bepaalde reden is in het onderzoek voorbijgegaan .~an vragen over de le~?I~g 
van de sect ie- of compagnies-commandant.) Er bllJkt een rangorde te zlJn In 

het oordeel over elk van hen: 

_ 81 % yond de leiding van de groepscommandant redelijk tot goed, 7% 
slecht tot zeer slecht en 12% had geen mening of de vraag niet beant
woord; 

_ 78% yond de:eiding van de pelotons-commandant redelijk tot zeer goed, 
15% slecht tot zeer slecht en 7% had geen mening; 

- 33% yond de leiding van de bataljonscommandant redenlk tot zeer goed, 
33% slecht tot zeer slecht en 34% had geen mening. 

Door de hierarchie en de afstand tussen de groep en het bataljon c.q. de batal
jonscommandant onder wiens leiding de groep of h~t pe~?ton viel, ~~n eender
de van de ME-ers zich geen mening vormen over zlJn wlJze van leldlnggeven. 
De overigen vonden het in gelijke mate goed en slech.t. . 

Uit de toelichtende opmerkingen blijkt dat het negatleve oordeel over de lel
ding van de bataljonscommandant en wat minder vaak ook van de pelotons
commandant enerzijds is gebaseerd op de persoon van de commandant zelf. 
Men yond hem vaak te jong, te onervaren, te weinig doortastend en weifelend 
in het optreden en iemand die geen beslissingen durfde nemen. V~or.een an
der, geringer deel had het oordeel te maken met het gevolgde besllsslngsmo
del' door de vele hierarchische niveaus en het gebrek aan overleg tussen de 
ver~chillende comillandanten waren de commando's nogal eens tegenstrijdig 
of. werd er later teruggekomen op eerder genomen beslissingen. Het is goed te 
bedenken dat de leden van de ME-pelotons nauwelijks zicht hebben gehad op 
de situatie en de activiteiten van commandanten boven het pelotonsniveau. 
Hun oordeel is voor~1 gebaseerd op datgene wat op groeps-, sectie en pelo
tonsniveau zichtbaar was van de beslissingen van 'hogerhand'. Het negatieve 
oordeel betreft wat minder vaak de groepscommandant. De indruk bestaat dat 
men de groepscommandant persoonlijk goed kent en meer in bescherming 
neemt. Een opmerking is bijvoorbeeld: 'de leiding van de groepscommandant 

6.2.4 

was niet goed, maar hij kon ook niet beter door onduidelijke bevelen van bove
naf'. 

De verbindingen tussen de verschillende eenheden 
lets minder dan de helft (46%) yond de verbindingen binnen het peloton slecht 
tot zeer slecht. Over de verbindingen tussen de pelotons en de ondersteunen
de e~nheden was men nog minder te spreken. Naast 17% die hierover geen 
menlng had yond 65% deze verbindingen slecht en vaak zelfs zeer slecht. 
Maar 18% yond dat de verbindingen redelijk goed waren geweest. De ME-ers 
die een toelichting geven op hun negatieve oordeel over de verbindingen (ca. 
de helft), verwijten de slechte verbindingen vooral aan het feit dat: 

- te weinig kanalen beschikbaar waren; 
- te weinig of verkeerde apparatuur beschikbaar was; 
- vanuit de Groote Keyser de politiezendergestoord werd' 
- uniformiteit in de verbindingsmiddelen ontbrak; de freq~enties van de ap-

paratuur in de ME voertuigen waren niet op elkaar afgestemd. 

~i! de toelic.hti~~ is steeds nagegaan of de leden van gemeentepolitie, rijkspo
IItle en konlnkllJke marechaussee van elkaar van mening verschillen. Vooral 
ten aanzien van de verbindingen loopt het oordeel nogal uiteen. KMAR-Ieden 
noemen vaker het gebrek aan beschikbare kanalen en aan uniforme appara
tuur. Het probleem van de verbindingsapparatuur is een bekend verschijnsel 
b~! de Nede~,landse politie. Bij het optreden op 30 april 1980 werd dit probleem 
blJzonder niJpend omdat de diverse eenheden weinig bewegingsvrijheid had
den en voortdurend op een hager niveau beslissingen moesten vragen. Het fa
len van de verbindingsnetten verlamt de organisatie die daarvan sterk afhan
kelijk is. 

6.2.5 Persoonliike uitrusting en bescherming 
Op de vraag naar de persoonlijke uitrusting zei ruim de helft (60%) dat deze re
delijk goed was; ruim eenderde (38%) yond de uitrusting nogal slecht totzeer 
slecht (2% had geen mening hierover). 

, Ond~nks het feit dat men over het algemeen redelijk te spreken was over de 
Ultrustlng, heeft een groot percentage (ca. driekwart) toelichtingen hierop ge
geven. 

Deze toelichting bevatten zowel kritiek als suggesties. Veelvuldig genoemd 
worden: 

- een andere helm (integraal-helm; aanpassen van helm aan het gasmasker' 
rekening houden met brildragers); , 

- een ander schild (Iangwerpig; van plexiglas); 
- een betere bescherming van lichaamsdelen; 
- het ontbreken van voldoende uitrustingsstukken; 
- gelijkschakeling van politie en marechaussee qua uitrusting en uniform (in 

hoofdzaak werd dit aileen door leden van de KMAR genoemd). 

De kritiek op de persoonlijke uitrusting komt ook terug bij een vraag naar de 
mate van.::>escherming die deze bood. Het percentage dat daarover negatief 
oordeelt, IS groot (60%). Doch voor een deel blijkt uit de toelichtende opmer
king.en dat men zich enigszins relativerend opstelde; 'de persoonlijke uit
rusting bood onvoldoende bescherming, getuige het grote aantal gewonden" 
of 'de.uitrusting ?ood onvOld?ende bescherming, doch tegen een dergelijk ge~ 
weld Is,geen krUid gewassen ; of 'men moet ook nog mobiel blijven als ME-er, 
dus er IS een grens aan de soorf uitrusting'. 

Ondanks deze relativeringen blijft gelden dat een redelijk groot deel van de 
ME-ers yond dat de persoonlijke uitrusting verbeterd zou moeten worden. Een 
apart punt van aandacht was de uitrusting van de koninklijke marechaussee. 
De marech,a.usse.e opere~rde in het normale tenue en niet in de ME-kleding 
van de polltle. Dlt tenue IS kwetsbaarder en biedt minder bewegirfgsvrijhejd 

----------------------~.>,-
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dan de ME-kleding. Uniformiteit in uitrusting van het ingezette ME-per~oneel 
lijkt gewenst, zowel wat betreft gevechtskieding als wat betreft voertuigen. 

8ewapening .. I ht k t 
Over de bewapening was de meerderheid redellJk tevreden. S ec seen war 
(26%) was van mening dat de bewapening nogal sle~ht was. 

De kritiek en de suggesties die bij deze vraag door lets meer dan een kwa.rt 
van de ME-ers gegeven zijn, hebben zowel betrekking op e~n ander gebrUlk 
van de wapens als op het ontbreken van bepaalde bewape~mg. 

Genoemd worden in afnemende volgorde van voorkomen. 

- meer of eerder gebruik maken van traan- of braakgas; 
- zonodig eerder gebruik kunnen maken van vuurwapens; 

het gebruik maken van rubberkogels; 
- het gebruik maken van een andere wapenstok (hout, langer, onbreekbaar); 
- de introductie van een wapen dat het 'gat' tussen wapenstok en vuurwapen 

opvult (wapenstok is ongeschikt voor dit geweld). 

Ook hier zijn enkele verschillen tussen de korpsen. De leden van de.KMAR ga
ven wat minder toelichtingen en noemden dan wat vaker het ge.brulk van ru?
berkogels. De leden van de rijkspolitie zouden wat vaker gebrUlk hebben wIl
len maken van traangas of braakgas. 

Blijkbaar hebben de meeste ME-ers, ondanks de zwaarte van het tegen ~en 
gebruikte geweld (zie ook 6.2.11) geen behoefte aan een andere bewap~nmg: 
Het 'gat' tussen wapenstok en vuur~apen. wordt wei genoe.~d? maar nlet zo 
vaak dat aanpassing in de bewapenmg dnngend noodzakellJk IS. 

Kwaliteit van het materieel 
Over het beschikbare materieel was men minder tevreden dan over de per
soonlijke uitrusting of de bewapening. Bijna de helft (42%) vond dat het be
schikbare materieel slecht tot zeer slecht was. .. 

Ook hier worden vele suggesties gedaan. De kntlek gold vooral de volgende 
punten: 

de carrosserie, plaatwerk van de auto's was te dun; het dak was te kwets-

baar; b r d. 
- het gaas- en rasterwerk was te zwak; .of slecht . eves Ig , . 
- er was te weinig materieel;, het mateneel w~s nlet z~~ar genoeg, 
- de ruiten van de auto's waren te kwetsbaar; vervaardlgmg van ander mate-

riaal (plexiglas) is gewenst; 
- de waterwerpers voldeden niet '1anwege te lage waterdruk; 
- de ruiten waren te groot en daardoor een te goed mikpunt; . 
- de radiator of het noodluik van de auto was onvoldoende beschermd, 
- er was geen uniformiteit in voertuigen (vooral genoemd door leden van 

KMAR). 

Meer dan de helft (61 %) was dan ook van mening dat de voertuigen onvol
doende bescherming hadden geboden. 

Over de aanvoer van nieuw materieel ter vervanging of aa~vulling kon men 
minder oordelen. Men had dat niet altijd gemerkt of had er nlet mee te m.a~en 
gehad. Van degenen die daarover wei een mening hadden g~geve~, zel lets 
meer dan de heift (56%) dat de aanvoer goed was verlopen en lets ~mder dan 
de helft (44%) dat dit slecht was gegaan. Men vond dat de vervangmg van de
fect materieel veel te lang op zich liet wachten. Ook was het voorgekomen dat 
er helemaal geen defect materieel was vervangen. ... 

De meeste ME-voertuigen blijken geconstrueerd, te zlJn voo~ mmder zwaar 
geweld dan d~ politie op 30 april 1980 tegenover zich kreeg. Dlt versterkt on-
getwijfeld het gevoel van onveiligheid bij de ME-ers. , 

Ook hier neemt de koninklijke marechaussee een aparte plaats m. D~ mare
chaussee maakt overwegend gebruik van VW-busjes die aangepast zlJn voor 

.1 

het ME-werk. Deze aanpassing schiet blijkbaar sterk te kort in het licht van de 
gebeurtenissen in Amsterdam. 

6.2.8 Persoonlijke verzorging 

6.2.9 

6.2.10 

Bijna driekwart (70%) van de ME-ers was goed te spreken over de persoonlijke 
verzorging, zoals eten, drinken, overnachting. De kritiek van het kwart dat 
daarover niet tevreden was, rk::htte zich in hoofdzaak op het tijdstip waarop 
eten en drinken verzorgd werd; men kreeg het te laat of zelfs helemaal niet; 
men had er zelf voor moeten zorgen of men had geen tijd vrij kunnen maken 
om wat te eten. 

Verzorging van gewonden 

Voor zover bekend zijn bij de ongeregeldheden in Amsterdam ca. 150 politie
mensen min of meer ernstig gewond geraakt. 

Aan de ge"interviewden is ook gevraagd of zijzelf en/of col/ega's uit hun 
groep gewond waren geraakt. Naast de enkele ME-ers die zeiden ernstig ge
wond te zijn geraakt, was nog ongeveer eenvijfde van hen lichtgewond ge
raakt. Meestal betrof het dan een pijnlijke schouder, rug of knie of blauwe 
plekken. 

Ongeveer tweederde van de ondervraagden (63%) is geconfronteerd ge
weest met gewonde col/ega's in de eigen groep, overwegend van minder ern
stige aard. Dit betekent dat een groot deel van de ME-ers nadrukkelijk emotio
nele schokkende ervaringen gekend zal hebben op momentell dat ze zagen 
dat hun col/ega's getroffen werden. 

Over de hulp die aan de gewonden was geboden en over het transport was 
de overgrote meerderheid (89%) redelijk tot goed te spreken. 

Het algemene openbare orde be/eid 

Het beleid dat men in Amsterdam voorstond ten aanzien van het ME-optreden 
hield een extra terughoudendheid in bij het inzetten van de ME en een extra te
rughoudendheid bij het aanwenden van geweld. Aan de ME-ers is gevraagd of 
men van dit beleid ten aanzien van het pofitie-optreden van te voren op de 
hoogte was. Daarnaast is een oordeel over deze extra terughoudendheid ge
vraagd. Tenslotte is ook nog een meer algemeen oordeel gevraagd over het 
openbare orde beleid op 30 april 1980. 

Zowel van de extra terughoudendheid in het inzetten van de ME als in het 
aanwenden van geweld zegt ongeveer de helft (50 a 52%) van de ondervraag
den hiervan van te voren op de hoogte geweest te zijn. Ongeveer eenderde ver
nam het later op de dag zeit. AI/es tezamen betekent dit dat nog ongeveer 15 a 
20% ook tijdens het optreden niet op de hoogtegeweest lijkt te zijn van de al
gehele beleidslijn in het ME-optreden. 

Degenen die hiervan wei op de hoogte waren (gekomen), waren het bij lange 
na niet eens met dit beleid. 

Ruim de helft (59%) van hen was het er geheel of in grote fijnen mee eens 
dat men extra terughoudend was met het inzetten van de ME. Ruim eenderde 
(39%) was het er en zelfs vooral in sterke mate niet eens met die terughou
dendheid (slechts 1 % had geen mening hierover). 

Ten aanzien van de extra terughoudendheid in het gebruiken van gewe/d 
was men wat afwijzender. Ongeveer de he 1ft (49%) was het er (meestal in gro
te lijn) wei mee eens, ongeveer de helft (49%) was het er niet mee eens (de 
overige 2% had geen mening). 

Het negatieve oordeel over het beleid komt ook naar voren in een vraag of men 
dealgehele leiding en het gevoerde beleid goed of slecht yond. Minder dan 
eenderde (29%) yond dit redefijk tot zeer goed; meer dan de helft (58%) Yond 
het slecht tot zeer slecht (3% had geen mening). 

Vier punten komen in de toelichtingen op deze vraag naar voren: 

- men Yond de taktiek verkeerd; er waren te veel vluchtroutes toegelaten; 
men had meer 'keep on moving' te werk moeten gaan; 
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- de leiding was te afwachtend; er had eerder opgetreden moeten worden; 
men had eerder beslissingen moeten nemen; 

- de leiding was te slap, te terughoudend; er had harder opgetreden moeten 
worden; er hadden meer arrestaties verricht moeten worden; 

- er waren te veel leidinggevende personen; de leiding verliep over te veel 
schijven. 

Aan degenen die reeds eerder binnen ME-verband waren opgetreden (ruim 
driekwart van de ondervraagden) is ook gevraagd naar hun mening over de 
mate, waarin de te volgen terughoudendheid in inzet en geweldsgebruik daad
werkelijk betr8,ch~ was. lets minder dan de helft (47%) is van mening dat men 
op 30 april 19130 in Amsterdam relatief langer heeft gewacht met het inzetten 
en optreden van de ME; een kwart (24%) zegt dat dit niet verschilde van eerde
re keren, een kleine graep (8%) zegt dat de ME relatief eerder is ingezet (en bij
na een kwart, 22%, heeft hierover geen mening). 

Ten aanzien van het gebruik van geweld bestaat vrijwel hetzelfde beeld. On
geveer de helft (44%) van degenen die al eerder in ME verband waren opgetre
den vindt dat de politie terughoudender is geweest met het gebruiken van ge
weld; bijna eenderde (30%) zegt dat daarin geen verschil was met eerdere op
tredens en een kleine groep (13%) vindt dat men met gebruik van geweld min
der terughoudend is geweest. De groep die hierover geen mening heeft is nu 
aanmerkelijk kleiner (13%). 

Over het geheel genomen lijken de resultaten erop te wijzen dat de extra te
rughoudendheid in de opvatting van ongeveer de helft van de meer ervaren 
ME-ers ook inderdaad betracht is, ook al was ongeveer de helft het er eigenlijk 
niet mee eens. Slechts een kleine groep van ca. 10% is van mening dat er veel 
minder terughoudend is opgetreden; en ca. 25 a 30% ziet geen verschil met 
eerdere optredens binnen ME-verband. 

Ongeveer de helft van de ingezette ME-ers had een negatief oordeel over de 
beperkingen die golden ten aanzien van inzet en geweldsgebruik. Nog kriti
scher was men ten aanzien van het openbare ordebeleid in het algemeen. Aan
genomen kan worden dat in dat oordeel met name ook de bestuurlijke en justi
tiEHe overheid is begrepen. De bevindingen uit deze paragraaf zijn in over
eenstemming met die uit de paragrafen 6.2.2 en 6.2.3 waar slechts eenderde 
van de respondenten positief oordeelde over de coordinatie tussen de pelo
tons en de leiding boven het pelotonsniveau. 

Het geweld van publiek en politie 
Aan de geenqueteerden is gevraagd naar hun mening over de mate waarin 
door politie en publiek geweld is gebruikt en naar de mate waarin dit verschil
de van eventuele eerdere ME-optredens waaraan men had deelgenomen. Doel 
van deze vraag is mede om na te gaan of het beeld dat door de publiciteitsme
dia is gevormd over de gewelddadigheid van de rellen gedeeld wordt door de 
politie. 

Voor de mate van geweldsgebruik door politie en publiek kon men scoren 
op een tienpuntschaal van 'niet gewelddadig' tot 'zeer gewelddadig'. De ver
deling op deze twee schalen liep sterk uiteen. Het geweldsgebruik door het 
publiek werd veel hoger gescoord dan het geweldsgebruik door de politie. Fi
guur 6.1 geeft hiervan een overzicht. 
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I Figuur 6.1 geweldsgebruik door publiek en politie 
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Tussen het oordeel over het (eigen) politie-geweldsgebruik en het geweld van 
de zijde van het publiek bestaat een nogal groot verschil. Slechts een enkeling 
was van mening dat de politie evenveel geweld had gebruikt als het publiek. 
Eenderde zag geen verschil in de mate van geweld. Een derde van hen zag 
daarin een verschil van een a vier schaalscores ten nadele van publiek en een 
derde yond dat dit een groot verschil was geweest (een verschil van vijf 
schaalscores of meer). lets meer dan de helft (59%) van de ondervraagden 
geeft aan zelf geweld gebruikt te hebben. 

In vergelijking met eerdere ME-optredens vond men de confrontatie tussen 
politie en publiek op 30 april, waarschijnlijk vooral vanwege het geweld van de 
kant van het publiek veel harder. Voorzover men deze vraag kon beantwoorden 
omdat men eerder binnen ME-verband was opgetreden, yond bijna tweederde 
(64%)' de confrontatie op 30 april harder, vooral ook veel harder. Minder hard 
was het vol gens 16% en even hard ook volgens 16%. (De overige 4% had geen 
mening hieraver gegeven.) Ook in de ogen van de deelnemende politiemensen 
is dus door graepen uit de bevolking (of door individuele burgers) veel geweld
dadiger geopereerd dan in het verleden. Die gratere gewelddadigheid die voor 
het eerst zichtbaar werd in de Vondelstraat bij de confrontatie tussen krakers 
en politie heeft zich op 30 april herhaald. Opvallend is nog dat 40% van de on
dervraagden zegt geen geweld gebruikt te hebben. Blijkbaar heeft inderdaad 
incasseren en dreigen een belangrijk onderdeel van de ME-strategie en tac
tiek uitgemaakt. 

6.3 De aspecten tezamen bezien 
In de voorgaande paragraaf zijn elf aspecten van het optreden in Amsterdam 
afzonderlijk bespraken. Tabel 6.1 heeft een samenvattend overzicht. Daarin 
zijn de percentages vermeld dat men negatief over dit aspect oordeelde. 

Uit deze tabel blijkt dat enkele aspecten er in negatieve zin uitspringen. In 
afnemende volgorde zijn dit: 

1 de verbindingen tussen de eenheden; 65% 
2 de coordinatie tussen de eenheden; !.?9% 
3 de algehele leiding en het gevoerde beleid; 58% 
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4 de mate van instructie; 47% 
5 de kwaliteit en aanvoer van materieel; 44% en 42% 
6 de duidelijkheid van instructies; 40% 

Tabel 6.1 Negatief oordeel over een aantal aspecten van het optreden 

1 instructies, bege/eiding 
v66raf 
op de dag zelf 
duidelijkheid van instructies 
optreden in overeenstemming met instructies 
begeleiding en opvang 

2 coordinatie 
binnen het peloton 

- tussen de eenheden 

3/eiding 
groepscommandant 
pelotonscommandant 
bataljonscommandant 

4 verbindingen 
binnen het peloton 

- tussen de eenheden 

5 persoonlijke uitrusting 

6 bewapening 

7 materieel 
kwaliteit 

aanvoer 

8 persoon/ijke verzorging 

9 verzorging gewonden 

10 algehe/e leiding 

11 zeit gewe/d gebruikt 

39% 
47% 
40% 
20% 
29% 

29% 
59% 

7% 
15% 
33% 

46% 
65% 

38% 

26% 

42% 
44% 

27% 

7% 

58% 

49% 

Vooral aan de materiele voorzieningen is inmiddels extra aandacht besteed. 
Daarnaast is de uitkomst van belang dat het aan de instrLlcties nogal ont

broken lijkt te hebben. Dit mag een 'Iering' zijn voor volgende keren. Instruc
ties over het optreden, m.n. ook informatie over het beleid La.v. het inzetten 
van de ME en het gebruik van geweld(smiddelen) zijn een vereiste om het op
treden goed te laten verlopen. Wellicht leidt informatie over de achtergronden 
van het te voeren beleid ertoe, dat men zich ook meer in dit beleid kan vinden. 
Onderzocht zou moeten worden in hoeverre de wijze van instructie van invloed 
is op de mate van ge'informeerdheid van de ME-ers. 

Een apart punt van aandacht is het model volgens welke de beslissingslij
nen verlopen. Een veel gehoord~ reactie was dat de besluitvorming over te 
veel leidinggevende personenging, te hierarchisch was opgezet, met aile na
delen vandien; zoals tegengestelde bevelen, het uitblijven van opdrachten en 
een sterke afhankelijkheid van verbindingslijnen en communicatieapparatuur. 

De voorkeur ging uit naar een centrale leiding, met vervolgens een vrij 
rechtstreekse decentralisatie naar de pelotonscommandanten. 

Een laatste punt van aandacht betreft de koninklijke marechaussee. Deze 
ligt op het punt van persoonlijke uitrusting en voertuigen achter op de politie. 
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Die achterstand wordt vooral gevoeld wanneer het er hard aan toe gaat zoals 
op 30 april 1980 in Amsterdam. 

Op h~t negatieve oordeel .. ",:,o~dt in .hoofdstuk 8 nog teruggekomen bij de 
b~spreklng van eventuele wlJzlglngen In opvattingen over de ME naar aanlei
ding van de gebeurtenissen. 
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Emoties~ opvang en belangen
behartiging 

7.1 Inleiding 
Het perspectief fysiek geweld te moeten incasseren of te gaan toepassen, 
brengt evenals de geweldshandeling zelf emoties met zich mee. W~nneer~at 
geweld bestaat uit instrumenteel geweld op afstand, dan treden die emotles 
in mindere mate of in het geheel niet op. Is dat geweld 'persoonlijk' geweld, 
dan zullen die emoties onvermijdelijk naar voren komen. In het onderzoek is 
aan deze emoties en aan de opvang daarvan aandacht besteed. Juist in de 
zware confrontaties van 30 april 1980 met de gepercipieerde verschillen tus
sen de eigen terughoudendheid en de zwaarte van het gei"ncasseerde geweld 
wordt een adekwate opvang achteraf van groot belang. Een schriftelijke en
quete is daarbij niet het meest geschikte middel. In de eer~te plaats kan m~n 
ten aanzien van emoties moeilijk een algemene vraagsteiling hanteren en In 

de tweede plaats moet men rekening houden met enige terughoudendheid bij 
de beantwoording. De resultaten van de enquete over dit onderwerp moeten 
dan ook met enig voorbehoud gehanteerd worden. 

Achtereenvolgens komen in dit hoofdstuk de emoties tijdens het optreden, 
de opvang daarna en de belangenbehartiging door de vakorganisaties en de 
materiele vergoeding van de in Amsterdam gemaakte uren aan de orde. 

7.2 Emoties tijdens het optreden 
In de uitvoerige berichtgeving over de inhuldigingsplechtigheden werd reeds 
weken tevoren de verwachting uitgesproken dat zich ernstige ordeverstorin
gen zouden voordoen. Ook de politie had zich daarop voorbereid. Ondanks de
ze berichten had een deel van de ME-ers niet verwacht dat het er zo hard aan 
toe zou gaan. Men was geschokt en verbijsterd over hetgeen er gebeurde. 

lets minder dan de helft (42%) zei niet verwacht te hebben dat het er zo hard 
aan toe zou gaan, een ongeveer even grote groep (40%) had het enigszins ver
wacht en een kleine groep (18%) zei het zeer beslist verwacht te hebben. 

Slechts een kleine groep (11 %) was dan ook niat geschokt of verbijsterd 
door de mate van geweld door hE'lt publiek. Ongeveer de helft (48%) was in ze
kere zin geschokt en iets minder dan de helft (40%) was zeer sterk geschokt 
en verbijsterd door het gewelddadige gedrag vanuit het publiek. Degenen die 
sterk geschokt zijn hebben vermoedelijk wat meer van dichtbij het geweldda
dige gedrag van het publiek meegemaakt. Dit vanwege het feit dat zij vaker 
van mening zijn dat het g'edrag van het publiek zeer gewelddadig was (de 
hoogste schaal score). . .. 

Dat het optreden niet zonder emoties is gegaan, komt ook tot ultdr~kklng I~ 
de mate waarin men emoties van verschillende aard heeft ervaren tlJdens di
verse momenten van het optreden. Gevraagd is van een zevental situaties aan 
te geven of men daarbij gevoelens van angst, boosheid, paniek, veront.waa~di
ging, machteloosheid of gespannenheid heeft gekend. Deze zeven sltuatles 
waren: 

1 op weg naar de plaats van het optreden 
2 in een ME-auto zitten die met stenen werd bekogeld 
3 op straat in een linie staan tegenover een vijandig en stenengooiend pu

bliek 
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4 in een voorwaartse actie tegenover een gewelddadig publiek 
5 bij het gebruiken van geweld 
6 een collega uit de eenheid raakt gewond 
7 men raakt zelf gewond. 

In tabel 7.1 staan de onderzoekresultaten vermeld naar deze zeven situaties 
afzonderlijk. T~~sen haakjes staan de aantallen vermeld waarop de percenta
ges berekend zlJn. Deze aantallen lopen nogal uiteen. Zo was bij niet iedereen 
~en collega uit de eenheid gewond geraakt (zie ook paragraaf 6.2.9); lang niet 
ledereen was zelf (ernstig) gewond en ook lang niet iedereen had, volgens hun 
zeggen, zelf geweld gebruikt. Bij de andere vier situaties is de uitval omdat de 
situatie niet van toepassing was geweest, minder groot. ' 

Taber 7.1 Emoties bij de zeven situaties afzonderlijk 

1. 

2. 

3. 

4. 

5. 

6. 

7. 

angst boosheid paniek verontwaardiging machteloosheid gespannenheid 
Tijdens de rit naar de plaats 

16% van het optreden (N = 1282) 25% 1% 32% 17% 85% 
Zittend in een ME-auto die 
met stenen werd bekogeld 30% 58% 5% 56% 59% 64% (N = 1169) 

Op linie staande tegenover 
een vijandig en stenen gooiend 30% 59% 5% 55% publiek (N = 1318) 59% 69% 
Toen een collega van uw een. 

14% heid gewond raakte (N = 848) 76% 6% 55% 53% 45% 
Toen u zelf gewond raakte 
(N =290) 

Bij het voorwaarts gaan 
tegenover een gewelddadig 
publiek(N=1111) 

Toen u zelf geweld gebruik. 
te (N =849) 

17% 64% 10% 44% 43% 42% 

15% 50% 2% 30% 30% 73% 

4% 61% 2% 26% 14% 57% 

Uit deze tab~1 blijkt dat de ene emotie zich veel vaker heeft voorgedaan dan de 
andere emotle c.q. dat men de ene emotie vaker heeft durven toegeven dan de 
andere. Zo is het bijvoorbeeld denkbaar dat gevoelens van angst 'vertaald' 
worden als gevoelens van gespannenheid. Zo'n zelfde verschuiving kan zich 
voorgedaan hebben tussen angst en verontwaardiging of boosheid. Over het 
geh~el genomen lijk~n de gevoelens van angst en pa~iek minder opgetreden 
te zlJn dan op 30 april 1980 door insiders ervaren werden. 

Gevoelens van angst hebben zich relatief vaker voorgedaan op het moment 
da~ men in e~~ ME-auto of op linie staande met stenen werd bekogeld. Boos
held I~wam blJ veel mensen op wanneer collega's of zijzelf gewond raakten' 
oC' was het gebruiken van geweld vaak vanuit een uitbarsting van woede. OOk 
paniek kW'am eigenlijk aileen op in momenten dat er mensen gewond raakten. 
Gevoelens van verontwaardiging kwamen daarentegen vooral weer in andere 
situaties op; namelijk in de confrontatie met het stenengooide publiek; en dit 
zelfde geldt ook voor gevoelens van machteloosheid. Spanning kwam relatief 
het meeste voor ~n dan nog weer in die situaties waarin er nog geen directe, 
harde confrontatle was met het publiek; namelijk tijdens de rit naar de plaats 
van het optreden en bij het voorwaarts gaan. 

Op momenten dat gevoelens van gespannenheid afnamen, kwamen jUist 
ander~ ~evoelens sterker naar voren, vooral gevoelens van boosheid, veront
waardlglng en machteloosheid. 

. De antwoorden over de zeven situaties zijn tezamen genomen en €len score 
IS toe.gekend v~or de Illate waarin men elk der zes emoties had gekend (weinig 
= 1 a 2; redellJk = ~ 3x). Tabel 7.2 geeft daarvan de resultaten. 

33 

I 



7.3 

34 

----------------1:
j
;---

Ii ~ 
Tabel 7.2 Gevoelens tijdens het optmden 

paniek 
angst 
verontwaardiging 
machteloosheid 
boosheid 
gespannenheid 

niet 

90% 
55% 
29% 
25% 
19% 
5% 

weinig 

9% 
32% 
32% 
41% 
31% 
30% 

redelijk/veel 

1% 
13% 
39% 
34% 
50% 
65% 

r Gevoelens van paniek heeft men (vol· Uit deze tabel blijken enkele grada. I~S. r dan de helft evenmin gevoelens 
gens zeggen) vrijwel niet gekend, Ie s mee 

van angst. ... er vaak voorgekomen; gevoelens van 
De overige vier emotles ~IJn vaak t~t z~an gevoelens van verontwaardiging 

boosheid en gespannenheld nog va er 
of machteloosheid. 

.. d yens niet helemaal valide zijn en dat 
Het zal zeker z6 kunne~ zlJn dat e geg~ t men dergelijke gevoelens (vooral 

men minder snel heeft willen toegehven a
uit 

het bovenstaande afgeleid wor
angst of paniek) hee~t gek~nd. Toc mag no meer dan eerdere M E-optredens 
den dat de gebeurten.lssen In ~m~~_rdra~ijn ieweest; niet zozeer in (negatieve) 
een emotionele ervar.lng voor e el i~ ;e zin van geschokt zijn. 
zin van angst of pamek,. m:~rb Wtrokken kan worden is de duur van het optre-

Een 2nder punt d.at hler IJ edt vooral de ME-ers van de gemeentepo
den. In hoofdstuk 4 IS al aangege;en a meentelijke korpsen lange tijd in de 
litie van Amsterdam en van an e~e g~eerd zijn met de gewelddadigheden en weer zijn geweest, dus meer gecon ron 
meer emoties zullen hebben ondergaan. 

Opvang van emoties ~~ afl~~~980 in Amsterdam is tweederde (67%) van de 
Na het optreden van apn . nstrooster met de dienst begonnen. 
geenqueteerden norm~al volgens het dl~ (in afnemende volgorde) gelegen in 
Afwijkingen van het d~~nstro~s~r wk~~~en of een vrije dag had genomen. Een 
het feit dat men een vriJe ~ag a g~ 'et in de 'normale' dienst gekomen. 
enkeling was vanwege zlekteverz~lm nl er bi' terugkeer in de standplaats 
Slechts bij ongeveer eenderde (32 Yo) ~a~tond bverwegend uit een evaluatie
iets gedaan aan opvang. Deze. opva~E_~;rband, enige tijd nci de gebeurtenis
bijeenkomst van het peloton blnnen k sbijeenkomst was geweest met een 
sen. Ook kwam het voor dda~ erte~~ t~~fskomst een korte blijk van hulde of sociaal tintje of dat men Irec IJ 

't d korpsleiding had ontvangen. d 
waardering vanul e. I d ze opvang gehad te hebben. Men ha 

Over het algemeen zel men vee .. aan e. en in Amsterdam en bij anderen 
kunnen praten over zijn persoonll~ke erva~~;r elkaars ervaringen. 
de bereidheid gevonden om tef IUls~re~k van een of andere vorm van opvang 

Op de vraag naar de we.ns ~ noo za am hadden voorgedaan, zei driekwart 
bij gebeurtenissen zoals z~~h In Am~ter~elijk tot zeer noodzakelijk vonden. On
(77

0

/0) van de ME-er~ dat :-IJ dat noo b~~oefte te hebben aan opvang. Deze op
geveer de helft (52 Yo) zel ook ze~f it een georganiseerde, collectieve eva
yang zou dan v?~ral.k~nnen bes ~an dUoor collega's of anderen. Ook werd de 
luatie of ook Ult Indlvlduele opvar ~e mogelijkheid geboden zou w~rden om 
wens naar voren gebracht dat e .. da of door sport of recreatle. 
even tot je zelf te k.omen door een vriJe d ~ordt naast de mate waarin er op
Wanneer de behoefte a~~ opvan~g:~~g rote discrepantie. Er is veel minder 
yang geweest is, dan bllJkt daa~~n zelfgnoodzakelijk of wenselijk vo~den. 
aan opvang gedaan dan d~ me~. nen het korps of binnen ME-verband IS, heb-

Buiten de opvang zoals ~~e In 0 ionele en morele begeleiding gevonden. 
ben velen nog .op andere wlJze e~ tdan de meer beroepshalve gekregen on
Deze Iijkt op zlch veel g.r~ter te ~IJn ft vrijwel h:~dereen (97%) nog met anderen , 
dersteuning. Op e~n enk~IIAng n~ ~:m gesproken' bijvoorbeeld met echtgeno. over de gebeurtemssen In rns er , 
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te, partner, familieleden, collega's, vrienden of kennissen. Een klein gedeelte 
(20%) zegt daaraan niets gehad te hebben, eenderde (34%) weinig en ruim 
eenderde (43%) tamelijk veel. 

Daarbuiten heeft men ook vanuit de bevolking vele verschillende reacties 
gekregen. Ruim tweederde (70%) van de geenquEHeerden kreeg derge/ijke 
reacties, leden van de KMAR minder dan /eden van gemeente- of rijkspolitie. 
Verreweg de meeste reacties waren positief en bestonden o.a. uit bewonde
ring v~~r de zelfbeheersing van de politie, al dan niet in combinatie met onbe
grip voor het zachte optreden van de politie. Ook waren er materiele huldeblij
ken zoals fruit, bloemen e.d. 

Dat opvang, morele ondersteuning of de mogelijkheid om een 'uitlaatklep' 
te hebben voor de emoties die men ondergaat bij situaties zoals de ongere
geldheden in Amsterdam zinvollijkt, blijkt ook uit het feit dat vrijwel iedereen 
nog wei eens aan het gebeurde op 30 april 1980 had teruggedacht; de meer
derheid slechts af en toe, doch ook 40% tamelijk tot zeer vaak. 

Een grote meerderheid van de betrokken ME-ers vindt een verbetering van 
de opvang noodzakelijk. Mogelijk is een bredere aanpak op zijn plaats, bestaande uit: 

a scholing vooraf in een goede hantering van emoties in rel-situaties; 
b opvang direct na het optreden; 

c evaluatie achtera.f waarin ook de emotionele componenten worden betrokken; 

d onderlinge bijstand van leden van ME-groepen. 

Mater/file vergoeding en belangenbehartiging 

Alhoewel van andere aard dan het kwijt kunnen van emoties, is het in de bele
ving van degenen die opgetredell zijn ook van belang of op materieel vlak alles 
naar tevredenheid is afgehandeld. 

De regeling die van toepassing was op de vergoeding van de tijd dat men in 
Amsterdam was varieerde van normale dienst tot verschuiving van dienst, 
overwerk en piketdienst. Verreweg het meeste kwam overwerk voor, al dan 
niet in combinatie met normale dienst of verschuiving van dienst. 

De vergoeding die men voor het optreden in Amsterdam had gekregen 
bestand bij meer dan de helft uit een financiele vergoeding, nl. de uitbetaling 
van de gemaakte uren, 61 % had aileen een financiele vergoeding gekregen, 
10% had een compensatie gekregen in vrije tijd, en 24% een financiele ver
goeding plus vrije tijd. Daarnaast zei 5% geen vergoeding gehad te hebben. 

Op de vraag of men tevreden was over deze vergoeding antwoordde de helft 
(57%) positief; 40% was ontevreden en 3% had de vraag niet beantwoord. 

Ais redenen van ontevredenheid werden o.a. genoemd: 

- te geringe financiele vergoeding; netto houd je er weinig van over; te gering 
gezien het aantal gewerkte uren 

- te geringe financiele vergoeding gezien het soort werk en het risico dat je liep 

- je zou zelf moeten kunnen kiezen of je vergoeding in de vorm van geld of vrije tijd krijgt 

- voorkeur voor vrije tijd in plaats van geld 

- specifiek m.b.t. KMAR: gelijkstellen van de vergoeding aan die van politie; 
deze is nu te laag. 

Bij het betrekkelijk geringe aantal (20%) ME-ers dat schade heeft geleden, 
was ongeveer de helft niet tevreden over de wijze waarop schade aan bril, hor
loge e.d. vergoed was. De vergoeding was te gering geweest of (ca. 4 maanden 
na het gebeurde) nog niet uitgekeerd. 

Over de wijze waarop de politiebonden na 30 april 1980 waren opgekomen 
voor de belangen van hun leden, was men over het algemeen redelijk tot zeer 
tevreden; 17% was ontevreden, 52% redelijk tevreden, 19% zeer tevreden (en 
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" otaal was dus ruim tweederde tevreden 
12% had geen menlng ~I~rover). In d

t 
olitiebonden. In de toelichtingen on-

over de belangenbehartlglng door e p t tellen dat de bonden snel hadden 
derstreepte men dit veelal ,n~f ~~7t~~~~t ~~derzoek positief gewaardeerd. De 
gereageerd. Ook werd het I~I la Ie dat men meer politi eke druk had 
weini!;1'3 negatieve ~~merkln~e~ewba~~~e~~p het gevoerde beleid in plaats van 
verwacht of meer kntlek vanUit kwaliteit van het materieel. 
de nadruk te leggen op de (sle~h~e) d or de bond en in het algemeen is een 

Ook over de belang,enbehartlglng 0 t t zeer tevreden. Slechts 16% is 
groot deel, bijna driekwar\(73%) f~ev~~~e~e~ing gegeven). Negatieve op~er
hierover ontevreden (en 11 Yo, hee 9 d ht voor verbetering van de arbelds
kingen betreffen o.a, de gennge a~n ac . de weinig kritische opstelling van 
voorwaarden in grote en zeerhgr?d

te o~~~:ntoeZeggingen niet (voldoende) na-
d bonden wanneer de over el ge d 
k~mt; of de geringe informatievoorziening aan de Ie en, 

Conclusies V=!ld worden dat voor vele ME-ers het op
Dit hoofdstuk samenvattende kan JesJ 'et zender emoties voorbij is gegaan. 
treden op 30 april1980 te A~ste,~ am n~flOO van het gebeuren weinig moge
Aan het uiten van deze emotles IIJkt na k bPand' men heeft het meer moeten 

" b' nen het wer ver , 
lijkheden geboden te, zl}n In d ' f rmele kring van sociale relaties. 
zoeken binnen de pn~~-sfeer'k e tl~"~t men meer tevreden hoewel de vergoe-

Over de rechtsposltlonele a~ k::tiek ondervond en ook de volgens de ~E
ding voor het ME-werk noga,l wa rnielde eigendommen, Ook de wlJze 
ers weinig royale vergoe~lng, van" veOpgekOmen voor de belangen van hun 
waarop de politievakor~anlsatles zlJn 
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8 ME, weg ermee? 

8.1 Inleiding 

In hoofdstuk 5 is vastgesteld dat de acceptatie van de onderzochte ME-ers 
van de formele rechtsstatelijke ordening sterk is en dat men binnen die orde
ning politiek gezien nogal behoudend georienteerd is. Op grond van die ac
ceptatie van gezag lijkt er weinig twijfel te bestaan aan een voortgezette be
reidheid om in ME-verband op te treden, 

Men kan zich echter afvragen of de ervaringen van de politiemensen in 
Amsterdam op 30 april 1980 - en voor een aantal van hen ook daarvoor _ 
geen aanleiding zijn geweest om zich te bezinnen op het ME-werk in het alge
meen en op hun eigen rol daarbinnen. Er waren nogal wat gewonden gevallen 
en velen waren gedurende lange tijd in de weer geweest onder de dreiging van 
geweld en fysieke risico's. 

In dit hoofdstuk wordt nagegaan in hoeverre de gebeurtenissen in Amster
dam van invloed zijn geweest op: 
a. de opvattingen over de noodzaak van de ME; 
b, de bereidheid om zelf deel uit te blijven maken van de ME. 

Aan de hand van deze twee aspecten kunnen verschillende groepen onder
scheiden worden naar de aard van de verandering van de opvattingen over de 
noodzaak en/of de eigen bereidheid, Deze verschillende groepen zullen vervol
gens gerelateerd worden aan variabelen uit de vorige hoofdstukken, teneinde 
deze groepen te kunnen typeren. Een vergelijking zal gemaakt worden naar 
persoonskenmerken, naar politieke opvattingen, naar de ervaringen in Am
sterdam en naar standplaats. 

8.2 Veranderde opvattingen 

Uit het onderzoek blijkt dat bijna tweederde (64%) van de ondervraagden niet 
van mening is veranderd; ruim eenderde is wei van mening veranderd. 

Daarbij betreft het zowel de noodzaak om de ME in te zetten als de bereid
heid om daaraan zelf mee te doen. 

Op een enkeling na zeggen degenen die anders zijn gaan den ken over de 
noodzaak om de ME in te zetten, dat volgens hen de noodzaak is toegenomen. 

Ten aanzien van debereidheid om zelf op te treden zijn er wei verschillen. 
Voor zover men daarover anders is gaan denken, is de bereidheid bij tweeder
de toegenomen en bij eenderde afgenomen. Bij een enkeling is de bereidheid 
zelfs zover afgenomen dat men daaruit consequenties zou willen trekken door 
uit de ME te gaan of ontslag te nemen als politieman. 

De twee gegevens samen nemende zijn er ME-ers bij wie wei de noodzaak is 
toegenomen, doch de eigen bereidheid dezeifde is; ook zijn er ME-ers voor wie 
de noodzaak is toegenomen en de bereidheid is afgenomen en ME-ers voor 
wie zowel de noodzaak als de eigen bereidheid zijn toegenomen. 

Er kunnen vier groepen onderscheiden worden: 

1 ME-ers voor wie noodzaak en eigen bereidheid niet veranderd zijn; 64% 
2 ME-ers voor wie 6fwel de noodzaak of wei de eigen bereidheid of wei beide 

toegenomen zijn; 25% 

3 ME-ers voor wie 6fwel de noodzaak 6fwel de eigen bereidheid of wei beide 
afgenomen zijn; 6% 
.' " 
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4 ME-ers voor wie de noodzaak is toegenomen, doch de eigen bereidheid is 
afgenomen; 5%. 

Blijkbaar is het niet aileen de min of meer duurzame a~ceptatie .van ~ezag en 
van de rechtsstaat of van de bestaande maatschappeliJke.~rdenl~~ dl~ de op
vattingen van de politieman over de geweldsrol van ~e ~olltle en zlJ.n ~Igen be
reidheid om bij de ME dienst te doen, bepalen. Ook Incldenten - In leder g~
val schokkende incidenten - be"invloeden de visies op de geweld~rol en de ~I
gen bereidheid. Die invloed is evenwel niet groot en werkt bovendlen v~rschl~~ 
lend uit. Bij de ene groep (groep 2) is duidelijk sprake van een verhardlng, blJ 
de andere groep (groep 3) van een versoepeling van standpunt. Een andere 
kleine groep (groep 4) zou men pragmatis~h ku.n~en noe~en: de noodzaak van 
de ME is toegenomen, maar de eigen bereldheld IS v~rml.nderd. Waard?or kun
nen deze groepen alsook de grote groep (groep 1). die ~Iet veranderd I~, gety
peerd worden? Van welke leeftijd zijn ze; hoeveel ~~enstJaren hebbe~ ze., welke 
korpsen vertegenwoordigen ze? Ook is het mogellJk dat er een re~at.le IIgt mAet 
politieke voorkeuren of met de waardering van het gev?erde beleld In Amst--:r
dam. Welke rol speelt de mate waarin men geschokt IS door de confrontatle 
met het gewelddadige publiek? Deze vragen komen in de volgende paragrafen 
aan de orde. 

Persoonskenmerken en veranderde opvattingen . 
Nagegaan is of jongere ME-ers met minder dienstjaren, vers~~llIen v~n oudere 
collega's in verandering van opvattingen over de M~. Het bllJkt dat.J.onge ME
ers, met minder dan 5 dienstjaren, vaker van opvattlng vera~de~d zlJn ?an ou
dere ME-ers met meer dan 5 dienstjaren; 40% tegenover 30 a 33 Yo. De Jongere 
ME-ers zegg'en wat vaker dat de noodzaak en/of eigen bereidheid toegenomen 

is'Aantal dienstjaren en aantal ME-optredens loopt niet geheel parallel; .vooral 
de oudere ME-ers hebben minder vaak in ME-verband op~etreden (zle ook 
hoofdstuk 4). Wanneer dan ook gekeken wordt naar de ervanng met het optre
den in ME-verband, dan blijkt dat de ME-ers die nog niet eerder w~ren opgetre
den het minste van mening zijn veranderd (32%). Van de ME-ers .dle 3x of vaker 
(in de laatste twee jaar) waren opgetreden, was 39% van m~~lng veranderd. 
Deze verandering was dan enerzijds een toename en anderzlJds een afname 
van de noodzaak en/of eigen bereidheid. , 

De ondervraagde ME-ers die binnen de ME een leidinggevende functle ve~
vullen zijn minder vaak van mening veranderd (30%) dan degenen zonder lel
dinggevende functie (37%). 

Politieke opvattingen en veranderde opvattingen . 
Onder de rubriek politieke opvattingen oftewel acce~~atle van gezag waren 
vijf aspecten onderscheiden (zie hoofdstuk 5). ~et bllJkt dat het percentage 
ondervraa.gde M E-ers dat bij de wetshandhavlng - het. eerste aspect ~ 
restricties maakt voor de gevolgen ervan en dat van opvattlngen ve~anderd IS 
niet verschilt van het percentage dat geen restricties maakt: Wei IS, de aard 
van de verandering verschillend. Onder de eerste groep bevlnden zlch meer 
ME-ers die zeggen dat de noodzaal< en/of de eigen bereidheid is aigenomen. 
. Het percentage ME-ers dat hun geweten laa~ me.es~reken bij het ~andhaven 
van de wet en dat van opvattingen veranderd IS, IIgt lets lager (35 Yo) dan het 
percentage ME-ers dat hun geweten niet laat meespreken (3:%). De aard van 
de veranderde opvattingen verschilt meer: de tweede groep vlndt dat de nood
zaak en/of eigen bereidheid toegenomen is. 

ME-ers die protestacties door de bevolking sterk afkeuren -. het tweede 
aspect - zijn iets minder van opv~tting veranderd dan ME-ers die prote,stac
ties minder afkeuren, 34% tegenover 38%. Degenen die prot~sta?tl~s mlnder 
afkeuren zeggen vaker dat de noodzaak en/of de eigen .?ereld~eld I~ ?fgeno
men. ME-ers die een sterke voorstander zijn van een vnJe menl,~g~Ultlng ver
schillen niet van ME-ers die daar geen sterke voorstander van zlJn In verande
ring van opvattingen noch naar soort verandering. 

I 
Het derde aspect was het optreden van de politie bij protestacties. Het per
centage ME-ers dat politie-optreden afkeurt en van opvattingen veranderd is 
verschilt nauwelijks van het percentage ME-ers dat pOlitie-optredens niet af
keurt; 37% tegenover 35% is van opvattingen veranderd. De aard van de ver
andering is wei anders. De ME-ers die politie-optreden afkeuren zeggen veel 
vaker dat de noodzaak en/of eigen bereidheid is afgenomen. 

Ook bij het vierde aspect, de inzet van de ME bij protestacties, komt dit 
beeld naar voren. ME-ers die zeer stellig zijn over een dergelijke inzet van de 
ME, zeggen vaker dat de noodzaak en/of de eigen bereidheid is toegenomen; 
ME-ers die daarin wat minder stellig zijn zeggen vaker dat de noodzaak en/of 
bereidheid, of in ieder geval de eigen bereidheid is afgenomen. Naar politieke 
partij van voorkeur - het vijfde aspect - bestaan er eveneens verschillen. 
Onder de ME-ers die VVD of PvdA stemmen, bevinden zich de meeste verande
raars (38%), onder D'66 en GDA stemmers minder (35% en 33%). De aard van 
de verandering in opvattingen loopt daarbij nogal uiteen. De VVD-stemmers 
zijn harder geworden; de noodzaak en/of eigen bereidheid is toegenomen. De 
PVdA-stemmers zijn soepeler geworden; de noodzaak en/of eigen bereidheid 
is afgenomen. 

GDA- en D'66-stemmers verschillen ook nog van elkaar; onder cie GDA
stemmers zitten meer personen die soepeler geworden zijn. 

Ook naar politievakorganisaties ziJn er verschillen. NPB-Ieden zijn het 
meeste van opvattingen veranderd (38%), gevolgd door leden van de Mare
chausseevereniging (36%), leden van de ACP (34%) en leden van de VHPA en 
ANPV (32%). De NPB-Ieden zijn zowel relatief meer harder als soepeler gewor
den ten opzichte van de totale groep. Onder de leden van de Marechaussee
vereniging bevinden zich wat meer mensen die zeggen dat de noodzaak is toe
genomen, maar dat hun eigen bereidheid is afgenomen. Onder de leden van 
de VHPA en ANPV bevinden zich wat meer mensen voor wie de noodzaak 
en/of bereidheid is afgenomen. 

8.5 Ervaringen in Amsterdam en verant:~rde opvattingen 
Uit de veelheid van gegevans over dE:' ervaringen in Amsterdam is een keuze 
gemaakt voor de mate waarin men geschokt was door de gebeurtenissen en 
voor het oordee' over het gevoerde beleid ten aanzien van de extra terughou
dendheid in het inzetten van de ME en in het aanwenden van geweld. 

De mate waarin men geschokt was vertoont een sterke samenhang met het 
ondergaan hebben van gevoelens van angst, paniek, woede, machteloosheid, 
verontwaardiging en gespannenheid. Ais zodanig vormt het een goede indica
tor voor het doorstaan hebben van emoties op 30 april en wellicht ook nog 
daarna. Daarnaast is gekozen voor het oordeel over het gevoerde beleid als 
een belangrijke maatstaf, omdat het denkbaar is dat juist degenen die het niet 
eens waren met de extra terughoudendheid, vaker van opvattingen veranderd 
zijn en een toekomstig harder beleid voorstaan. 

Het blijkt dat de ME-ers die sterk geschokt waren door de gebeurtenissen in 
Amsterdam vaker van opvattingen veranderd zijn (32%). De schok over de ge
beurtenissen heeft slechts in geringe mate tot een verharding geleid. Relatief 
vaker zegt men dat de noodzaak en/of eigen bereidheid is afgenomen, of dat 
de noodzaak wei is toegenomen doch de eigen bereidheid is gedaald. 

De ME-ers die het niet eens waren met de extra terughoudendheid in het in
zetten van de ME zijn vaker van mening veranderd dan de ME-ers die het er wei 
mee eens waren; 40% tegenover 33%. Het oneens zijn met dit terughoudende 
bele~d h~eft ~nerzijds geresulteerd in een verharding (de noodzaak en/of eigen 
?ereldheld zlJn toegenomen) en anderzijds in een pragmatisme (de noodzaak 
IS toegenomen doch de eigen bereidheid is afgenomen). 

?O,k blijkt dat de ME-ers die het niet eens waren met de exra terughoudend
held In het aanwenden van geweld vaker van opvattingen zijn veranderd dan 
de ME-ers die het weI met dit beleid eens waren; 39% tegenover 32%. De rich
ting van de verandering is daarbij niet eenduidig; zowel een verhaf'ding als een 
versoepefing alsook een pragmatisme lijkt aanwezig. 
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8.6 Korps en veranderde opvattingen 
In voorgaande hoofdstukken is gebleken dat de korpsen verschillen naar 
dienstjaren, mate van ME-ervaring en politieke opvattingen. Het is derhalve 
denkbaar dat er verschillen bestaan naar de mate waarin de opvattingen over 
de noodzaak van de ME en over de eigen bereidheid zijn veranderd. Dit blijkt 
inderdaad het geval te zijn. De ME-ers van het Amsterdamse korps zijn het 
meeste van opvatting veranderd (44%), gevolgd door de KMAR (35%), de ME
ers van de overige gemeentelijke korpsen (34%) en de ME-ers van de rijkspoli
tiekorpsen (32%). De a.ard van de verandering is eveneens verschillend naar 
korps. 

Onder de ME-ers uit Amsterdam bevindt zich een kleiner gedeelte dat har
der is geworden in zijn opvattingen, en een aanmerkelijk groter deel dat soe
peler is geworden of pragmatisch in de zin van een toename van de noodzaak, 
doch een daling van de eigen bereidheid. Onder de KMAR bevinden zich ook 
wat meer pragmatici dan over het geheel genomen. Onder de ME-ers uit de 
overige gemeentekorpsen bevinden zich Wat meer mensen die harder zijn ge
worden in hun opvattingen; en onder de ME-ers uit de rijkspolitiekorpsen juist 
wat meer mensen die soepeler zijn geworden en zeggen dat de noodzaak en/of 
de eigen bereidheid gedaald is. 

8.7 Conclusies 
De onderzoekresultaten laten zien dat slechts eenderde van de ondervraagde 
ME-ers van opvatting veranderd is over de ME ten gevolge van datgene wat ze 
in Amsterdam hebben meegemaakt. Van degenen die wei veranderd zijn, is de 
helft een harder standpunt in gaan nemen en de andere he 1ft een soepeler of 
een meer naar zich zelf toe geredeneerd, pragmatischer stand punt. Over het 
geheel genomen sluit dit aan bij de gegevens dat de overgrote meerderheid 
van de ondervraagden zich conformeert aan het bestaande systeem, aan de 
huidige maatschappelijke ordening (zie ook hoofdstuk 5). 

Wanneer gekeken wordt naar andere kenmerken van de ondervraagden dan 
blijkt er een zekere samenhang te bestaan met de mate van politie-ervaring, 
met politieke voorkeuren en met de belevingen van de gebeurtenissen in 
Amsterdam en het oordeel over het aldaar gevoerde beleid. 

Jongere ME-ers, zander een leidinggevende functie binnen ME-verband zijn 
vaker harder geworden in hun opvattingen dan oudere ME-ers. Daardoor heen 
loopt de mate van ervaring; hoe vaker men als ME-er was opgetreden, des te 
meer was men van mening veranderd; men was harder geworden. 

ME-ers die zich wat minder conformeerden aan het rechtsstatelijke systeem 
waren vaker soepeler of pragmatischer geworden dan de ME-ers die zich wei 
strikter opstelden achter het huidige systeem. Dit gold zowel t.a.v. het goed
keuren van een minder strikte wetshandhaving als t.a.v. het stemmen op een 
meer linkse politieke partij. Deze laatste personen waren ook wat vaker die 
personen die het algehele beleid in Amsterdam afkeurden. 

Het blijkt dan ook dat het oordeel over het gevoerde beleid samenhangt met 
de verandering van opvattingen, alhoewel daa.r een verschil optreedt in de 
twee onderdelen van dat beleid. De personen die vonden dat men te terughou
dend was met het inzetten van de ME waren zowel harder ais pragmatischer 
geworden. De noodzaak was toegenomen, hoewel niet allen daar dan zelf aan 
mee wilden doen. De personen die von den dat het geweldsgebruik te terug
houdend was, waren daarentegen soepeler of pragmatischer geworden. Waar
schijnlijk omdat men yond dat er door de politie wei terughoudendheid was 
betracht, maar dat daarmee de confrontatie toch zeer hard was geweest; iets 
waaraan men een volgende keer niet wilde meedoen. 

De 'verharders' zijn dus vooral te vinden onder jongere ME-ers die reeds een 
aantal keren als ME-er waren opgetreden en die zich sterk conformeren aan 
de huidige maatschappelijke ordening, sterk legalistisch denken, het niet 
eens zijn met het protesteren van de bevolking tegen beleid waar men het niet 
mee eens is en vinden dat de ME daar resoluut tegen ingezet moet worden. De 
'versoepelaars' zijn meer te vinden onder de tegenhangers hiervan: minder le-
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g~listisch georienteerd, meer ruimte biede 
~lng tegen beleid waar men het niet m nd ~an protestacties van de bevol
In te herkennen. Zij waren vaak ook e~e eenshls. Ook de 'pragmatici' zijn hie; 
Amsterdam. g gesc okt door de gebeurtenissen in 

Degenen voer wie de gebeurtenissen i 
gehad zijn Voor een deel te karakt. n Amsterdam geen invloed hebben 
ders'. Aileen zijn ze wat ouder me:nseren.op e.en zelfde wijze als de 'verhar
vende ME-functie. ,meer dlenstJaren, vaak ook een leidingge-
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Samenvatting en conclusies 

Inleiding . . . 
Van te voren waren reeds van verschillende kanten verwachtmg~n ~Itgespr?
ken dat zich rondom de inhuldigingsplechtigheden van H.M. Konmgm Beatnx 
op 30 april 1980 te Amsterdam wei eens ernst~ge ongeregeldh~den zouden 
kunnen voordoen. Deze waren echter veel ernstlger en omvangnJker dan ver-
wacht. . d 

Van aile kanten werd geschokt gereageerd op de gebeurtenlssen en wer. ~n 
evaluaties gestart naar de oorzaken van de ongeregeldheden. De po litle
vakorganisaties kwamen op voor de belangen van ~un mensen en dro~gen 
aan op extra beschermende uitrusting en beter mateneel. In het overleg hlero
ver met de Minister van Justitie en Binnenlandse Zaken werd teven~ naar vo
ren gebracht dat men een onderzoek belangrijk achtte naar de erva~mge~ van 
de politiemensen die in Amsterdam ingezet. waren. Do~~ de bewmdslleden 
werd hiermee ingestemd en werd medewerkmg van de zlJde van de d~parte
menten toegezegd. Het Wetenschappelijk Onderzoek- en Documentatle Cen
trum (WODC) van het Ministerie van Justitie heeft vervolgens het onderzoek 
opgezet en uitgevoerd en ook de rapportage verzorgd. Wellicht ten overvloede 
zij opgemerkt dat dit onderzoek niet ingaat op de oorzaken en a?htergron?en 
van de ernstige ongeregeldheden, doch de gebeurtenissen op die dag behcht 
vanuit de ME-organisatie en dan met name vanuit de ME~ers zelf. 

Onderzoeksvragen . 
De directe aanleiding tot het onderzoek was de vraag naar de ervanng van de 
betrokken politiemensen op 30 april 1980 te Amsterdam. Een volgende vra~~ 
is echter of de gebeurtenissen in Amsterdam invloed hebben gehad oP. de WIJ
ze waarop politiemensen tegen het ME werk aankijken en wat ~eze mvloed 
dan is geweest. Nog weer een andere vraag is dan of de mensen die van opvat
tingen veranderd zijn door bepaalde gegevens gekenmerkt ku~~en worden. 
Daarbij kan enerzijds gedacht worden aa~ .gegevens ~oals leeftlJd, mate ~.an 
ervaring en rang; en anderzijds aan polltleke opv.a~tmgen of aan de wlJze 
waarop men als politieman aankijkt tegen de polltle als gew~~dsapparaat. 
Ook het oordeel over de geb~urtenissen in Amsterdam kan daarblJ een rol spe-

len. 'd 
De vraagstelling van het onderzoek is dan ook uitgebrel tot: 

1 de vraag naar de wijze waarop politiemensen, in het bijz~~der ME-ers, aan
kijken tegen het politie-apparaat en vooral tegen de polltle als handhaver 
van de open bare orde en als beschermer va~ de rechtsstaati. . 

2 de vraag naar het oordeel van de ME-ers die m Amsterdam zlJn mgezet en 
opgetreden over de organisatie van het optreden en over het algemene 
openbare orde beleid op die dag; alsmede de vraag naar de doorstane emo
ties op die dag en de opvang ervan na afloop; 

3 de vraag naar de invloed van de gebeurtenissen in Amsterdam op de opvat-
tingen over het ME-werk; . 

4 de vraag of er groepen zijn aan te wijzen binnen de ME naar de mate waann 
de gebeurtenissen in Amsterdam invloed hebben gehad en waardoor deze 
groepen dan te kenmerken zijn. . 
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9.3' Het onderzoek 

Op praktische gronden was het niet mogelijk om aile politiemensen die voor 
- zeer uiteenlop~nde taken (ME bijstand, bescherming van hooggeplaatste per
sonen, bewakmg van gebouwen, verkeersregeling, recherche-taken) in Am
sterdam zijn geweest, in het onderzoek te betrekken. Er is een keuze gemaakt 
voor die mensen die op30 april binnen ME-verband zijn ingezet en opgetreden. 
V~~r de bepaling van de omvang van deze groep is gebruik gemaakt van draai
boeken en appellijsten van de organisatie rondom die dag. In totaal zijn ca. 
3.200 persor-en benaderd voor hun medewerking aan het onderzoek. Op hun 
prive-adres werd hen een vragenlijst toegezonden. 

Deze vragenlijst ~estond uit vier blokken van vragen. Het eerste blok bevatte 
vragen over deleeftijd, het korps waarvan men deel uitmaakte het aantal 
dienstjaren, h~t aantal jaren ME-ervaring en de ervaring met het d~adwerkelij
ke optreden bmnen ME-verband. Het tweede blok ging over politieke orienta
ties, en bevatte indicatoren over de mate van acceptatie van de bestaande 
maat.schappelijke ordening, van de rechtsstaat en van de plaats van de politie 
als Ultvoerder van het gezag. In het derde blok vragen werd uitvoerig ingegaan 
op de gebeurtenissen in Amsterdam. Gevraagd werd naar het oordeel over de 
organisatie, over de persoonlijke uitrusting en bescherming, over de kwanti
teit en kwaliteit van het beschikbare materieel, over de leiding van en c06rdi
natie in het optreden en over het algehele beleid. Ook is gevraagd naar emo
ties tijdens het optreden. Het laatste blok gaat over de peri ode na 30 april 
1.~80. Aan de. ene kant is daa~in gevraagd naar opvang, begeleiding en mate
nele vergoedmg en aan de andere kant naar een mogelijke invloed van de ge
beurtenissen in Amsterdam op opvattingen over de noodzaak van de ME en de 
bereidhefd om zelf deel uit te maken van de ME. 

Van de ca. 3.200 vragenlijsten werden er ca. 2.030 geretourneerd. Nadat sterk 
onvolledig ingevulde vragenlijsten waren verwijderd resulteerden er 1838 for
mulieren; een response van 57%. Het bleek dat 501 van de 1838 fomiulieren 
betrekkinghadden op personen die op 30 april 1980 niet daadwerkelijk binnen 
ME-verband waren opgetreden. Een vergelijking naar korps van politie of divi
sie van de koninklijke marechaussee wijst uit dat zich onder de 3.200 perso
nen aan wie een vragenlijst was verzonden, vermoedelijk nog meer personen 
bevonden die eveneens niet daadwerkelijk opgetreden waren, hetgeen in feite 
een hogere response van het onderzoek betekent. 

De onderzoekresultaten hebben betrekking op de onderzochte ME-ers. Dit 
houdt in dat ze vermoedelijk niet gegeneraliseerd kUnnen worden naar politie
mensen als zodanig. Over het geheel genomen zijn ME-ers gemiddeld een stuk 
jonger dan de doorsnee politieman, met minder dienstjaren en minder politie
ervaring. Wei geven de uitkomsten van het onderzoek vermoedelijk een repre
sentatief beeld van de doorsnee ME-er. 

9.4 Onderzoekresultaten 

De groep van 1337 ME-ers die daadwerkelijk zijn opgetreden, bestaat \loor on
geveer eenvijfde uit ME-ers van het Amsterdamse korps, voar ongeveer een
derde uit ME-ers uit andere gemeentekorpsen, voor een I<wart uit ME-ers van 
korpsen van de rijkspolitie en voor eenvijfde uit ME-ers van de koninklijke ma
rechaussee. 

Achtereenvolgens zullen in het kort de resultaten beschreven worden over 
een aantal gegevens zowel van de ondervraagden zelf als van hun oordeel 
over het optreden in Amsterdam op 30 april 1980. 

9.4.1 Persoonskenmerken 

De leeftijd van de ME-ers liep uiteen van 18 jaar tot en met 57 jaar. Daarmee 
samenhangend varieerde eveneens het aantal dienstjaren en het aantal jaren 

. ME·ervaring. 
Vier groepen konden onderscheiden worden: 
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a een groep van ca. 20%, die 22 jaar was of jonger, die ongeveer 1 a 1 % jaar 
bij de politie was, minder dan een jaar bij de ME en veelal nog niet eerder 
als M E-er was opgetreden; 

been groep van ca. 20%, die 23 a 24 jaar was, met 3 a 4 dienstjaren en 1 a 3 
jaar ME-ervaring, die 1 tot 3 maal als ME-er opgetreden was; 

c een groep van ca. 30%, van 25 a 27 jaar, met 5 a 7% dienstjaren, en ca. 3% 
jaar ME-ervaring, die meer dan 3 maal als ME-er was opgetreden; 

d een groep van ca. 30%, van 28 jaar of ouder, met meer dan 8 dienstjaren en 
meer dan 5 jaar ME-ervaring, daarin veelal een leidinggevende furlctie be
kleedt en relatief wat minder dan de voorgaande groep als M E-er was opge
treden. 

De ME-ers van de Amsterdamse politie zitten vooral in groep a. en in wat min
dere mate in groep d. De ME-ers van de o'lerige gemeentekorpsen zitten wat 
meer in groep b. De ME-ers van de korpsen van de rijkspolitie behoren vooral 
tot groep c. En de leden van de koninklijke marechaussee zitten relatief meer 
in groep b. en groep d. 

9.4.2 Politiek-maatschappelijke orienta ties 
De beheersbaarheid en beheersing van de ME als instrument van de overheid 
voor het handhaven van de openbare orde en de principes van de rechtsstaat 
worden vooral ook bepaald door de mate waarin de uitvoerders ervan (i.e. de 
ME-ers zelf) zich hiermee vereenzelvigen. In het onderzoek is via een aantal 
vragen hiernaar gekeken. 

Deze vrage.n hadden betrekking op: 

a de mate waarin men zich uitspreekt voor een strikte handhaving en nako
ming van wetten; 

b de mate waarin men instemt met protestacties van de bevolking tegen be
paalde onderdelen van het beleid; 

c de mate warin men instemt met het optreden van de politie om dergelijke 
protestacties te beeindigen; 

d de mate waarin men ir.stemt met het inzetten van de ME, als integraal. 
politie-onderdeel, bij dergelijke protestacties; 

e de partij-politieke orientatie. 

Uit het onderzoek blijjkt dat de meerderheid van de ondervraagde ME-ers hoog 
scoort op de eerste vier onderdelen (a. tIm d.) en bovendien veel behoudender 
stemt dan de doorsnee Nederlandse· kiezer. 

Met uitzondering van 2 items waarbij de gevolgen of het geweten in de 
vraagstelling betrokken worden zegt ruim 90% voorstander te zijn van nale
ving van de wet. Dit percentage ligt hoger dan percentages uit landelijke 
steekproefonderzoeken. Bijna tweederde van de ME-ers keurt protestacties 
sterk af. Ook dit ligt een stuk hoger dan de landelijke cijfers. 

Soortgelijke verschillen ten opzichte van landelijke cijfers doen zich voor bij 
de mate van vrije meningsuiting. Slechts een klein deel (10%) is daar een ster
ke voorstander van. 

Ruim driekwart van de ondervraagden is het er mee eens dat de politie in
grijpt bij protestacties; wederom een hoger percentage dan uit landelijk on
derzoek bleek. 

Het overgrote deel (85%) vond de ME een integrale taak van de politie. Bijna 
iedereen was het er mee eens dat de ME werd ingezet bij acties zoals de
monstraties, bezettingen e.d.; alhoewel daarin enige nuance zat naar de mate 
'Naarin men het ermee eens was. 

De ME-ers blijken veel conservatiever te stemmen dan de doorsnee Neder
landse kiezer op een vergelijkbaar tijdstip. CDA en VVD hebben sterk de over
hand; de PvdA is sterk ondervertegenwoordigd in vergelijking met landelijke 
voorspellingen. 

Wanneer de scores op deze onderdelen op hun onderlinge relatie bekeken 
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worden, dan blijkt dat er een sterke same h ' 
onderdeel gaat veelal samen met eer. nang IS. Een hoge score op het ene 
houdt in dat een ruime meerdArhe'd tOg~ score op de andere onderdelen, Dit 
dervraagde ME-ers een zeer stab' I c~' .. we~derde tot driekwart) van de on
huidige maatschappelijke ordeni~~le donen,tat~e vertoont ten opzichte van de 
taak van de politie daarbinnen Sledht e pnncl~es van de rechtsstaat en de 
oog meer moeite mee. . seen klerne groep heeft daar zo op het 

9.4,3 Duur van het optreden 
Vooral de ME-ers van het Amsterdams 
dom 30 april 1980 dienst gedaan met n: korps hebben ?ok op de dagen ron
vraagde ME-ers hebben in hoofd~a k II me ook nog ~adlen. De overige onder
mei, in Amsterdam dienst gedaan~ a een op 30 apnl, met een uitloop naar 1 

Gelet op de duur van het opt d bl" , 
het Amste. :iamse korps en ~~ ~;de~j~t Ult het o~der~oek dat de ME-ers van 
eerst daadwerkelijk zijn ingezet' ME- an de konrnklljke marechaussee het 
standby gehouden op hun uitg~ngS;~~i~~~ de andere korpsen zijn wat langer 

Wat de duur van het totale optred b " 
Amsterdamse korps veel uren in 't e~ etreft zljn vooral de ME-ers van het 
eengesloten. Bovendien blijkt dat °l~w geweest; soms meer dan 18 uur aan
met een ruimere ervaring in daad a er~~rst een beroep is gedaan op ME-ers 
in het Amsterdamse korps doch ~~~kellbk OPI treden; deze zijn zowel te vinden 

9.4.4 
on er eden van het korps rijkspolitie. 

Het oordeel over het optreden in Amsterdam 
De Amsterdamse politieleiding had rond ' , , 
een uitgebreide organisatie opgebouwd om de rn.h,uldlgrngsplechtigheden 

,Het werken met een uitgebreide or;n ~ent~peclfle~ beleid uitgestippeld, 
Nleuwmarktrellen i.n 1975 wei ' anrsa Ie was rn Amsterdam na de 
moest in feite opnieuw opgebO~~d :~~~ voorgek~~en. De ervaring ermee 
de gebrekkige onderlinae afstemmi ' en, Da~rblj k~am het probleem van 
len en voertuigen van e~nheden van

ng 
rn strategie! ~act,l~k, verbindingsmidde_ 

ke marechaussee. gemeentepolltle, njkspolitie en koninklij-

Ook specifiek was het uitgesti Id ' 
heid betracht moest worden met hP~~ e t belel~, waarin extra terughoudend-
van geweld en waarin het Vuurwa e e

rnze te~ van de ME en met het gebruiken 
hoogste autoriteit in de organisati~ r~~~brul~,to~stemming behoefde van de 
realiseren was aan lagere comma d t om ~e, ago O,m dit beleid te kunnen 
~n liepen aile beslissingslijnen Va~lJi~~ en Iwernlg bes,ll~singsvrijheid gelaten 
jonscommandanten. e agemene leldrng of vanuit de batal-

Aan de ondervraagde ME-ers is over 
den gevraagd naar hun oordeel daar~~~r ~root aantal aspecten van het optre-

a dein~~ru,ctie~ en begeleiding; 
b de coordrnatle in het optreden' 

~ ~e lei~~g ~an de verantwoord~lijke commandanten' 
e ver rndl~~en t,ussen de eenheden en pelotons' ' 

e de persoonlljke Ultrusting en bescherming' ' 
f de bewapening; , 

9 de kwaliteit van het beschikbare materieel' 
h de persoonlijke verzorging' ' 
i de verzorging van geWOnd~n' 
j het algehele open bare orde beleid' 
k het geweld lJan publiek en politie. ' 

ad a instructie en bege/eiding 
Ongeveer eenvijfde van de ondervraa d . . , 
gen en ongeveer tweevijfde had redeftjke~~ad zle~r wernl,g rnstructies gekre
over de inhoud van het te voeren bele'd I ,vee Instruct~es ge~regen, zowel 

. I a s over het tactlsche optreden. Oat 
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het optreden niet altijd in overeenstemming was geweest met de instructies 
hing vooral samen met het feit dat·men op een andere plaats werd ingezet 6f 
met een andere opdracht en niet zozeer het feit dat de instructies zelf ondui
delijk waren geweest. 

Een kanttekening dient bovendien hierbij gemaakt te worden vanwege erva
ringsgegevens dat men dezelfde instructies op verschillende wijze gaat inter
preteren. 

Ten aanzien van de begeleiding heeft ruim de he 1ft een redelijke tot grote 
mate van begeleiding gekregen. In hoofdzaak had het aan begeleiding ontbro
ken bij aankomst in Amsterdam en op het verzamelpunt. 

ad. b coordinatie 
Ten aanzien van de coor-dinatie bleek er een groot verschil te bestaan in het 
oordeel over de coordinatie binnen het peloton en de coordinatie tussen de 
pelotons en de andere onderdelen. De laatste vond men aanmerkelijk minder 
goed; het optreden was rommelig en onduidelijk was hoe er opgetreden moest 
worden. De sterke hierarchie in beslissingslijnen zal hier mede toe bijgedra
gen hebben. 

ad. c de leiding van de commandanten 
Ook hier wordt een duidelijk onderscheid gemaakt tussen de leiding van de 
groeps- of pelotonscommandaht en de leiding van de hogere cbrnmandanten. 
Over de leiding van de laatste kon een aantal ondervraagden geen mening ge
ven; van de overigen was ongeveer de helft slecht te spreken over deze leiding. 
Over de leiding van de lagere commandanten was ruim driekwart goed te spre
ken. 

Het is denkbaar dat de 'zichtbaarheid' van de leiding en de directere per
soonlijke betrokkenheid bij de lagere commandanten mede geleid hebben tot 
een positief oordeel. De schuld van het slechte verloop van het optreden werd 
bij de hogere niveaus gelegd. 

ad. d de verbindingen binnen en tussen de pelotons en eenheden 
Zowel over de verbindingen binnen het peloton als nog meer over de verbindin
gen tussen de pelotons en eenheden was men slecht te spreken (de helft tot 
tweederde van de ME-ers). Oorzaken waren vooral gelegen in het ontbreken 
van voldoende kanalen en in het ontbreken van uniformiteit in de verbin
dingsmiddelen. 

ad. e persoonlijke uitrusting en bescherming 
H ierover was over het geheel genomen ongeveer tweederde van de M E-ers re
delijk te spreken. De kritiek betrof de helm, het schild en de ongelijkheid in uit
rusting tussen politie en marechaussee. Het tenue van de marechaussee is 
kwetsbaarder en biedt minder bescherming dan de ME-kleding van de politie. 
Uniformiteit in de uitrusting lijkt gewenst, zowel wat betreft de gevechtskle
ding als wat betreft de voertuigen. 

ad. f bewapening 
Slechts een kwartvond dat de bewapening slecht was geweest. Naast kritiek 
op de bewapening werden er ook suggesties gedaan, zoals rubberkogels, 
meer traan- en braakgas; het 0pvullen van het 'gat' tussen wapenstok en vuur
wapen; en een andere wapenstok. 

ad. g kwaliteit van het materieel 
Bijna de he 1ft vond het beschikbare materieel slecht tot zeer slecht. De kritiek 
had vooral betrekking op de carrosserie, het gaas- en rasterwerk, de ruiten van 
de voertuigen en de geringe waterdruk van de waterwerpers. Ook hier waren er 
verschillen tussen politie en koninklijke marechaussee. De VW-busjes van de 
marechaussee bieden ondanks.de aanpassing voor het ME-werk onvoldoende 
bescherming. 
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ad. h persoonlijke verzorging 
Bijna driekwart van de ondervraagden wa . 
varl eten en drinken. De kritiek richtt . hS goeo te spreke~ over de verzorging 
gelegenheid was geweest om wat te e :'C voodral op he~ felt d~t men niet in de 
weest. e en, om at men zo lang In 'touw' was ge-

ad. i verzorging van gewonden 
lets meer dan eenvijfde van de d . 
meestal was het een geringe verw~~d~rvraagdlen ~el .. gewond geraakt te zijn; 
plekken. lng, zoa s plJnllJke ledematen of blauwe 

De overgrote meerderheid was redeli"k t 
hulp aan henzelf of aan collega's. J ot goed te spreken over de geboden 

ad. j algehele openbare orde beleid 
Ten aanzien van de extra teru h d dh" . 
ruim de helft (59%) het er mee ~e~~ en eld In ~et In.zetten van de ME zegt 
(helemaal) niet mee eens. geweest te zlJn; rUlm eenderde was het er 

Ten aanzien van de terughoudendheid i 
men nog meer afwijzend; de helft was h t n he~ aanwenden van geweld was 

Ook op een algemene vraa na e er nlet mee eens. 
dat meer dan de helft dit slec~t VO~dh~ oorde~ over het gevoerde beleid blijkt 
tes tegengaan, keep moving)' de lei~1" en von de tactiek verkeerd (vluchtrou
lang met het inzetten 'en oPtr~den va~n~ew~~.te afwachtend, men wachtte te 
den (met meer arrestaties)' en de I 'd' ! men had harder moeten optre-

Voor zover men dat kon 'beoordeel Ing ve.rllep over te veel schijven. 
geveer de helft dat men in Amsterd~en ~~UI~ eerdere ~E-oPtredens vond on
met het inzetten van mankracht. en 0: In er aad relatlef langer had gewacht 
ger was gewacht met het gebru'iken va ongeveer de helft.vond dat relatief lan
~erendeel dat daarin geen verschil w n g~~el~. De oveng.en zeggen voor het 
nlet terughoudender was gewerkt met ::i' eC

tt 
ts een klelne groep vond dat 

van geweld. Inze en van de ME of het gebruiken 

ad. k het g~weld van publiek en politie 
Tweemaal IS door de geenqueteerde . 
maal voor het geweld door het pUblie~ ges~?ord v~~r de mate van geweld; een-
litie. Uit dG antwoorden blijkt dat m e~ eenma~1 voor het geweld door de po
dan de politie. (Enige vertekening SP:~lt ~~ p~blle~rveel gewelddadiger vond 

Vergeleken met eerdere confro . lenn we ~~ht een rol.) 
tweederde de confrontatie op 30 ant~;,es ~~ssen polltle en publiek vond bijna 
tie is dus door de bevolking veel ::~:I~~ d~rder. Ook in de ogen van de poli-
den. alger opgetreden dan in het verle-

Opvalfend is nog dat 40% van d > 

bruikt te hebben Het incasseren e ond~rvraagden zegt zelf geen geweld ge-
onderdeel van d~ strategie en tact~nkdrelgedn vor';1?e bfijkbaar een belangrijk 

Ie van e poll tie. . 

Over de 11 aspecten van het opt red t .. 
gen en de coordinatie tussen de eeneh

n deza~en bllJkt dat ~~oral de verbindin
de beleid, de mate van instructie e e en, .e~lgehele leldmg en het gevoer
beoordeeld worden. Aan de mater~' ~e kwall.tel! van h.et .ma~erieel als slecht 
besteed. Daarnaast is de instructie e e voorzlenlngen IS Inmlddels aandacht . 
het optreden en vooral over het beleidei~n ,Pkunt van aandac~~. Instructies over 
het optreden goed te laten verlope T za e ~et optreden zlJn een vereiste om 
dien dat zowel het extra teru ho n. en aanzl~n van Amsterdam geldt boven
alsook het gekozen model van ~es~de.nde ~eleld negatief gewaardeerd werd 
vver te veel schijven met de nadele~SSIn~~IIJnen. Men v~nd dit te hierarchisch, 1 
dat er tegengestelde bevelen kwa van len dat een opdracht lang uit bleef of 

Een apart punt van aandacht is ~en. '.. 
van de koninklijke marechaussee' de pe~soonllJke ultrusti.ng en de voertuigen 
ker bij harde confrontaties met h~t ep~ebl?okPt aClhter op die van de politie, ze

Ie zoa s op 30 april 1980. 
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9.4.5 Emoties, opvang en be/angenbehartiging . . 
Alhoewel een schriftelijke enquete niet de meest geschlkte vorm IS om emo
ties te peilen, blijkt uit het onderzoek dat het optreden in ~mst~rdam zeker 
niet zonder emoties is verlopen. De overgrote meerderheld (88 Yo) wa~ ge
schokt of verbijsterd door het geweld van het publiek, ook al ha~ men min ~f 
meer wei verwacht dat het er hard aan toe zou gaan. Gevraagd IS of men tlJ
dens een aantal situaties van het optreden gevoelens had gekend va.n angst, 
woede paniek verontwaardiging, machteloosheid of gespannenheld. Zelfs 
met be'trekking'tot gevoelens van angst en paniek durft men toe te geven deze 
gekend te hebben' angst vooral op het moment dat men met stenen bekog~ld 
werd en paniek op het moment dat er gewonden vie len in de groep. Spann.l.ng 
heerste er relatief vaker toen er nog geen sprake was van een daadwerkellJke 
confrontatie. Op dat moment kwamen namelijk gevoelens van woede, veront-
waardiging en machteloosheid sterker naar voren. . .. . 
Het zal zeker z6 zijn dat de gegevens niet helemaal vallde zIJ~.en d.at men mln
der snel bepaalde gevoelens heeft durven to~geven. Toch ~IJJkt Ult het onder
zoek dat emoties zeker een reeel gegeven IS waar rekenlng mee gehouden 
moet worden. . . 

Ook na afloop moet er een mogelijkheid zijn om Je ~rT}otle.s te ~unnen ver
werken. Het lijkt erop dat daarvoor na 30 april 1980 ":,,elnlg rUlmte IS geweest. 
Slechts bij eenderde van de ondervraagden was er lets aan opvan~ gedaan, 
terwijl de behoefte eraan veel groter was. Waarschijnlijk heeft men In termen 
van opvang het meeste gehad aan de inf?rmele .g.espr~kken met een colle~a 
en vooral ook aan de prive-kring van gezln, famille, vnenden, waar men zlJn 
hart heeft kunnen luchten. ... 

Over het algemeen (driekwart) yond men opvang na dergellJk~ gebeurten~s
sen noodzakelijk of zeer zinvol. Deze opvang zou dan op ve~schillende man le
ren kunnen gebeuren; een korte evaluatie binnen de groep direct na afloop var~ 
het optreden; een gestructureerde evaluatie met het peloton of de groep of 
een meer individuele opvang binnen het korps. . 

Vanuit de bevolking heeft men ook een steuntje in de rug gekregen, gezlen 
het feit dat de meeste reacties positief waren. Een harder optreden van de ME 
zou zeker niet op weerstanden bij de bevolking gestuit hebben, als men afgaat 
op de reacties van de bevolking; men was vaak vol onbegrip over het zachte 
optreden. 

Meer dan de helft van de ondervraagden had voor het optreden in Amsterda~ 
een vergoeding in geld gekregen; een kleiner gedeelte had als compens~tle 
vrije dagen gekregen. lets meer dan de helft was tevrede~ over de ~ergoedlng. 
Redenen voor ontevredenheid waren dat men de vergoedlng te genng yond ~e
zien de gemaakte uren of gezien de risico's die men gelopen had:. Bo~endlen 
waren er mensen die zelf zouden willen kiezen tussen. geld of vnJe tl~d. Ook 
hier scoren de leden van de marechaussee vaker negatlef. De ver~?edlng van 
de marechaussee ligt dan ook een stuk lager dan die van de pol~tle. 

Bij een kleiner deel waren persoonlijke eigendommen zoals bnl of h?rloge 
vernield. Ongeveer de helft van hen was ontevreden over de afhandellng er
van, omdat men nog geen vergoeding had ontvangen of omdat deze nogal 
laag was geweest. 

Over de wijze van belangenbehartiging van haar leden door de vakorganisa
ties was men over het algemeen (ruim tweeder~e tot driek.wart) tevreden tot 
zeer tevreden, zowel naar aanleiding van 30 apnl 1980 als In het algemeen. 

De gebeurtenissen in Amsterdam samenvattende blijkt uit het onderzoek dat 
op een aantal aspecten van het optreden en het beleid ongeveer de helft of 
meer een negatief oordeel heeft. De organisatie verliep niet goed, men was 
zeer geschokt door het gebeurde en het ~ad ~ntbrok~n ~an opvang. na afloop. 
Naar de afzonderlijke aspecten treedt enlge dlfferentlatle op, maar In het alg~~ 
meen betreft het ongeveer de he 1ft van de ondervraagde ~E-ers. Opgemerkt ZIJ 
nog dat .- niet zozeer ten aanzien van het algemene beleld, maar wei ten aan-
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zien van uitrusting, materieel en vergoeding de koninklijke marechaussee er 
slechter af blijkt te komen dan de politie. 

Verandering in opvattingen 

Uit het onderzoek komt naar voren dat bij ongeveer eenderde (36%) van de 
ME-ers hun opvattingen over de ME zijn veranderd onder invloed van de ge
beurtenissen in Amsterdam. De aard van de veranderde opvattingen loopt uit
een en betreft aan de ene kant meer in het algemeen de noodzaak om de ME in 
te zetten en aan de andere kant de bereidheid om zelf als ME-er op te treden. 

Vier groepen kunnen onderscheiden worden: 

a ME-ers voor wie noch de opvattingen over de noodzaak van de ME noch de 
eigen bereidheid veranderd zijn; 64% 

b ME-ers voor wie de noodzaak en/of de eigen bereidheid toegenomen zijn' 
~% , 

c ME-ers voor wie de noodzaak en/of de eigen bereidheid ziJ'n afgenomen' 6% , 

d ME-ers voor wie de noodzaak is toegenomen doch de eigen bereidheid is 
afgenomen; 5%. 

Eerder is aangegeven dat een ruime meerderheid van de ondervraagde ME-ers 
een min of meer stabiele orientatie kent op de bestaande maatschappelijke 
en politi eke ordening en op de rol van de overheid en de politie daarbinnen. 

De onderzoekuitkomsten met betrekking tot een verandering van opvattin
gen over de ME laten zien dat eveneens bij een ruime meerderheid incidenten 
zelfs van ernstige aard, daarop geen invloed gehad lijken te hebben. Bij onge~ 
veer eenderde hebben de gebeurtenissen in Amsterdam invloed gehad en dan 
meer in de zin van een 'verharding' van opvatting dan van een 'versoepeling' of 
'pragmatisme'. 

Nagegaan is in het onderzoek of de ME-ers die van opvatting veranderd zijn op 
een bepaalde manier gekenmerkt kunnen worden. Het blijkt dat de ME-ers die 
ee~ harder standpunt zijn gaan innemen, relatief wat meer te vinden zijn onder 
de Jongere ME-ers, vooral dan onder degenen die reeds vaker als ME-er wa
ren opgetreden. Ze zijn ook relatief wat meer legalistisch georienteerd, dat wil 
zeggen een sterke voorstander van wetshandhaving. Ook keuren zij vaker ac
ties vanuit de bevolking af die een aantasting kunnen zijn van het gevoerde 
overheidsbeleid of van de bestaande maatschappelijke ordening. Zij zijn ook 
vak~: het er sterk mee eens dat de ME bij dergefijke acties wordt ingezet. De 
partlJkeuze vertoont ook een zekere samenhang: het zijn relatief meer VVD
a.~nhange:s. Onder de ME-ers die een soepeler of pragmatischer standpunt 
zlJn ~aan Innemen bevinden zich eveneens relatief meer jongeren, vooral de 
alierJongsten en dan vooral afkomstig van het Amsterdamse korps, a/hoewel 
daar ook M E-ers harder zijn geworden in hun standpunt. Op een aantaf punten 
vormen zij de tegenhangers van de ME-ers die in standpunt 'verhard' zijn. Ze 
keuren actie voeren door de bevo/king vaker goed, stemmen minder in met het 
ingrijpen van politie of ME en zijn wat minder sterke voorstanders van een 
strikte wetshandhaving. Ook zijn ze naar po/itieke partijkeuze vaker te vinden 
onder PvdA-aanhangers. 

De ME-ers voor wie de gebeurtenissen in Amsterdam geen invloed hebben 
gehad op hun standpunt ten aanzien van de ME zijn re/atief wat meer te ken
schetsen als: ouder, met meer dienstjaren, met relatief niet zoveel daadwerke
lijke ME-ervaring, met een /eidinggevende functie. Voor het overige vertonen 
ze op een aantal punten overeenkomsten met de ME-ers die van standpunt 
verhard waren. 

Oat de gebeurtenissen in Amsterdam inderdaad invloed hebben gehad 
wordt bevestigd in het feit dat de ME-ers die zeer geschokt waren door de ge
beurtenissen vaker van opvatting veranderd waren, vooral in termen van ver
soepe/ing van stand punt. Tevens heeft het oordeel over het gevoerde openba
re orde beleid een rol gespeeld gezien het feit dat de ME-ers die het oneens 
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waren met de extra terughoudende opstel!ing, vaker van mening zijn veran
derd. 

Siotbeschouwing 
Dit rapport is zeker niet de enige of eerste nabeschouwing van de gebeurtenisr 
sen op 30 april 1980 te Amsterdam. In al deze beschouwingen en evaluaties 
zijn grote parallellen te vinden. 

Zo bevat het rapport 'Het grootscrlalig politieoptreden na 1980' een groot 
aantal aanbevelingen die in sterke mate door de uitkomsten van dit onderzoek 
gesteund worden. 

Om enkele voorbeelden te noemen: 

- een uniformering van de organisatiestructuur voor grootschalig politie
optreden; 

- een zo groot mogelijke uniformiteit en standaardisatie in bewapening, uit
rusting, vervoers- en verbindingsmiddelen; 
het be lang van goede opvang voorafgaande aan de feitelijke bijstand, om 
zich te kunnen voorbereiden, instructies te ontvangen, het materieel en de 
verbindingsmiddelen te testen en vooral ook om met leden van andere 
korpsen in contact te komen; 
het belang van duidelijke instructies aan het uitvoerende personeel; 
het meer afstemmen van de tactieken op de' werkwijze van de 
actievoerders/ordeverstoorders; 
het zich bezinnen op de huidige werkwijze van het statisch innemen van 
formaties; 
het zich bezinnen op het ontwikkelen en toepassen van betere taktieken en 
techniel<0n om de fysieke afstand tussen mobiele eenheid en ordeverstoor
ders ta overbruggen (het 'gat'); 
het belang van een goede logistieke 3.fbouw, o.a. door de groep na het op
treden nog bij elkaar te.houden en de gelegenheid te geven tot interne eva
luatie en door accommodatie voor ontspanning. 

Het onderhavige onderzoek waarvan in dit rapport verslag is gedaan, had een, 
beperkte doelstelling. Uitdrukkelijk hebben de ervaringen van de ME-ers zelf • 
en de mogelijke effecten daarvan voorop gestaan, en niet de wijze van ME
optreden. 

Elk onderzoekroept vaak niauwe onderzoekvragen op. Dat geldt ook voor 
dit onderzoek. Uit de onderzoekresultaten komt een viertal kernvragen naar 
voren, waarop dit onderzoek geen antwoord heeft gegeven en die o.L van der
mate groot belang zijn dat onderzoek hiernaar ingesteld zou moeten worden. 
Ook in deze voorstellen tot onderzoek is onderzoek naar het ME-optreden niet 
opgenomen. 

Een eerste vraag is in hoeverre het beeld dat verkregen is van de politieke 
opvattingen van de ondervraagde ME-ers, geldt voor de politie als geheel. Het 
is een vrijwel nieuw terrein, waC?rover nog weinig bekend is. Een steekproefon
derzoek onder de totale Nederlandse politie zou gehouden moeten worden om 
inzicht hierover te verschaffen. 

Een tweede vraag is de vraag naar de gevolgen van geweldstoepassing voor 
de politiemensen, zowel op korte als op langere termijn. Uit dit onderzoek is 
gebleken dat jonge mensen met weinig of geen ME-ervaring zijn ingezet bij 
een dergelijk grootschalig optreden waarbij ernstige ongeregeldheden te ver
wachten waren. Ais dan blijkt dat juist deze mensen verharden in hun opvat· 
tingen, kan men zich afvragen of men jonge agenten die nog maar net hun oplei
ding achter de rug hebben wei bij dergelijke optredens mag inzetten. Wellicht 
verdient het aanbeveling om enige tijd te laten verstrijken tussen het beeindi
gen van de opleiding aan de politieschool en het starten rnet de ME-opleiding, 
of in elk geval het optreden als ME-er. 

Op korte termijn kunnen de gevolgen doorwerken in de uitoefening van het 
werk in de eerste paar dagen na een ME-optreden. Emoties kunnen tot uiting 
komen in het 'normale' politiewerk, in contacten met de bevolking. Op langere 

I 
~ 
'1 

I 
I'· l i 
ii.! . ~ 

! 

{ 

!~ .• • 
I 
i 
N 

I 
I 
I 
, 

termijn zou het bovendien kunnen leiden tot arbeidsongeschiktheid of tot het 
verlaten va.n de porit.i,e-dienst. Nader onderzoek lijkt noodzakelijk om vast te 
stell en of zlch dergellJke effecten hebben voorgedaan of in de toekomst zullen 
kunnen voordoen. 

Vele ME-ers bleken tij?ens hun optreden allerlei emoties en gevoelens ge
k~~d te ~Iebben, van pamek en angst alsook van machteloosheid, verontwaar
dlglng en gespannenheid. Onbekend is op welke wijze zij deze stress tijdens 
h,et optreden beleefd en verwerkt hebben. Ook na het optreden' bleken de ME
ers hun emoties nog kwijt te moeten kunnen. Evenmin is bekend hoe men na 
het optreden deze emoties heeft weten te hanteren. 

De onderzochte ME-ers bleken voor een groot deel gelijke opvattingen te 
h~bben over b~paalde politiek-maatschappelijke aspecten. In hoeverre gaat 
hlervan - de vlerde vraag - een invloed uit van de opleiding en vorming van 
de politiemensen. 0 

De politie is een tamelijk nieuw terrein van onderzoek. Politiewerk omvat daar
bij veel meer dan aileen ME-werk. Wanneer evenwel in toenemende mate de 
aandacht voor de ME de aandacht voor de politie gaat overheersen heeft dit 
o.L een aantal gevaren in zich. ' 
. Allereerst wordt de politie-organisatie steeds meer afgestemd en gespecia

IIseerd op het ME-werk en minder op het 'normale' politiewerk. 
Ook is het denkbeeldig - mede gezien de resultaten van dit onderzoek _ 

dat de ME-ers zelf van opvattingen en instelling veranderen tegenover het 'nor
male' politiewerk en het ME-werk. En tens lotte kan het ME-gezicht het beeld 
dat de bevolk,ing van de politie heeft en de mate waarin de bevolking de politie 
accepteert, veranderen. De ene dag gebruikt de politie als ME-er hardhandig 
geweld en de andere dag draait hij zijn surveillances of werkt hij als wijkagent. 
~et gevaar bestaat dat de politie minder aanspreekbaar wordt voor de bevol
king. 
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